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ناجح78.55639.56040274.036151838جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد كامل محمود20415

ناجح75.556405434.5260.032181538جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةنجوى عصمت ابراهٌم احمد20576

ناجح80574059.538.5275.0361816.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنابرام عزٌز سعد غالى52300

ناجح6746.5364826.5224.0331416.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنابراهٌم احمد ابراهٌم ابوالعال52301

ناجح6152375128.5229.5311818.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنابراهٌم حسن حامد عبدالرحٌم52302

ناجح6453.535.545.525.5224.0301617.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنابراهٌم حمدي محمود كمال52303

ناجح6554.5375232.5241.0331816.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنابراهٌم خالد عبدالنعٌم سلٌم52304

ناجح554434.54832.5214.030141539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنابراهٌم خلف ابراهٌم حماده52305

ناجح7253375230244.0331514.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنابراهٌم ناصر ابراهٌم اسماعٌل52306

ناجح7252.5395127241.531181539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد ابو الحمد احمد حسانٌن52307

ناجح74.553.5394825.5240.5321617.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد اسماعٌل عبداللطٌف محمد52308

ناجح5647344326206.0311615.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد جابر عبدالحمٌد عثمان52309

ناجح5430203020154.020101040املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد جاد محمود عبدالرحٌم52310

ناجح7857.53956.531.5262.5381817.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد جمال حسن محمود52311

ناجح79.560405939.5278.0391817.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد حماد صبرى جاد52312

ناجح73.553.5375127.5242.537181738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد دهٌس احمد ابراهٌم52313

ناجح75.5533745.530.5241.538161739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد رجب حسانٌن حسن52314

النتيجةاإلدارةالمدرســـــــــــــــــةاســـــــم الطالبجلوس

(1)



ناجح73533750.531.5245.033161740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد رجب محمد على52315

ناجح75.554.5375731.5255.536161739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد رشوان فراج عبدالشافى52316

ناجح7754.539.55430.5255.531181740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد رفعت محمد عبداللطٌف52317

ناجح72.549.5375130240.031161740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد رمضان احمد محمد52318

ناجح74513754.529.5246.033161739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد سٌد عبدالحمٌد على52319

ناجح4947.530.548.522197.5321616.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد صالح ٌوسف عبدالاله52320

ناجح7655.5394929248.5341816.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد عاطف بدرى متولى52321

ناجح79.5594057.539.5275.535181839املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد عصام الحامدى حامد52322

ناجح80584059.538275.535181840املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد عمر صدٌق عمر52323

ناجح715339.554.533251.0361618.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد عٌد محمود عبدالقادر52324

ناجح7250.539.555.535252.5381618.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد كامل رشوان حسن52325

ناجح68.549.53754.534243.5351616.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد محمد رشاد عبدالفتاح52326

ناجح7956.539.55537.5267.537181740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد محمد سٌد عزالدٌن52327

ناجح75.553.53955.532.5256.034181840املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد محمد عوض عجمى52328

ناجح61.54936.55329229.0341817.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد محمد مرسى ابراهٌم52329

ناجح7152.537.55230.5243.5341614.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناحمد محمود محمد احمد52330

ناجح79.5554057.537.5269.535181838املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنادهم علً احمد عبدالموجود52331

ناجح755739.55435.5261.0351818.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنادهم محمد حسٌن حامد52332

ناجح7957.5395738.5271.035181838املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناسامه احمد لطفى محمد52333

ناجح62.554.5395632244.034181839املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناسامه حماده موسى حماده52334

ناجح665238.555.530242.0331818.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناسامه على عبداللطٌف عبدالرحٌم52335

(2)



ناجح80594055.539273.5361818.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناسالم ابوالفتوح محمد عبدالنعٌم52336

ناجح59.54336.549.526.5215.0341815.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناسالم ثابت جبرٌل حماده52337

ناجح7659406040275.038181740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناسالم عادل احمد مرعى52338

ناجح8060406040280.038181740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناسالم عادل حماده مصطفى52339

ناجح7855.5405840271.5401817.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناسالم محمد ابوعمره محمد52340

ناجح67.555.5405637.5256.539181838املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناشرف محمد صدٌق عثمان52341

ناجح74.557.54057.538267.5391815.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنالسٌد عبدالسمٌع فوزى السٌد52342

ناجح77.558.54057.538.5272.0401816.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنالسٌد مطاوع السٌد رضوان52343

ناجح70.552.54057.537.5258.0401816.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنامٌر رمضان االمٌر عبدالعال52344

ناجح41.535.522.541.526167.0271613.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناندراوس عاطف عدلً سرجٌوس52345

ناجح7453405435.5256.532181538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌناندرو بشري عزٌز عبده52346

ناجح77.557395638267.5381817.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنانور رفعت انور احمد52347

ناجح73.551.538.548.536.5248.538161738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنبدرالدٌن عبدالستار سٌد احمد52348

ناجح715238.554.534.5250.538181740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنبسام مصطفى رٌاض رضوان52349

ناجح7253395438256.0371815.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنبالل محمود احمد ابراهٌم52350

ناجح55.5443142.527200.0301714.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنبٌشوي واصف شفٌق فرج52351

ناجح75.55938.555.539.5268.0381617.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنتامر احمد البدرى حماده52352

ناجح63.554.53748.531234.5371617.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنتوفٌق ابراهٌم توفٌق ابراهٌم52353

ناجح5549.53541.530211.032161638املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنتوفٌق قدرى توفٌق دروٌش52354

ناجح7860395940276.038171738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحازم حماده محمد محمد52355

ناجح675434.54833.5237.0371817.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحامد محمد حامد السٌد52356

(3)



ناجح6151.53544.531223.0291516.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسام احمد سلٌم سٌد52357

ناجح71.558.5365334.5253.537181638املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسام حسن حامد عبدالحمٌد52358

ناجح67.546354830226.5371816.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسام حسن محمد امٌن52359

ناجح6554355235241.0331716.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسن حسٌن حربى عباس52360

ناجح775839.56040274.5391518.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسن عاطف حامد محمد52361

ناجح74593858.539.5269.039171938املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسن على حسن حسٌن52362

ناجح60.545.528.542.531208.029151539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسن محسن رشاد محمد52363

ناجح73.55735.55835259.036181838املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسن محمود عبٌد محمود52364

ناجح70.549.5365637249.0331818.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسن ٌاسر حسٌن عبداللطٌف52365

ناجح805939.56040278.539181738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسٌن عاطف حامد محمد52366

ناجح72.553.53853.539256.537181839املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسٌن عبدالعال رشاد دسوقى52367

ناجح7856.5406040274.5391717.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحماده حمدان حامد جالل52368

ناجح63.551.535.549.534234.0311617.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحماده مالك ابوالعال خلٌفه52369

ناجح71.547354932.5235.034151739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحماده محمد عطٌه محمد52370

ناجح64482950.534.5226.0281517.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحمد صالح جابر محمد52371

ناجح494327.542.529191.0251514.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحمدى غالب هرٌدى مهران52372

ناجح806039.56040279.540171840املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحمزه احمد محمد نجٌب صدٌق52373

ناجح55.550.534.54734.5222.035161838املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحمزه مصطفى حسن محمد52374

ناجح5341.532.545.529.5202.030151839املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنخالد رمضان دٌاب محمود52375

ناجح7855386040271.036161940املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنخالد عصام فوزي السٌد52376

ناجح67.5543458.539253.038161838املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنخالد كرم حسٌن محمد52377

(4)



ناجح66.549305134230.535151838املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنرائد عبدالحكٌم حامد عبدالرحٌم52378

ناجح66533350.533.5236.0331717.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنرشاد عارف رشاد عبدالرحٌم52379

ناجح5853.535.546.535.5229.038151638املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنزٌاد ابراهٌم خلٌفه خلٌفه52380

ناجح77.558.539.558.539.5273.5371717.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنزٌاد خالد حسن فراج52381

ناجح64.550.53645.534230.5371517.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنزٌاد سمٌر خمٌس رضوان52382

ناجح57.548.532.547.528.5214.531151639املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنزٌاد صالح حامد حسٌن52383

ناجح6853.534.549.534.5240.033171838املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنزٌاد محمد ابوالسعود احمد52384

ناجح6555.536.539.527.5224.0341617.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنزٌاد محمد حسن عبداللطٌف52385

ناجح74.559.537.54937257.538181739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنزٌاد محمد رشاد اسماعٌل52386

ناجح71.55935.550.535251.537181740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنزٌاد محمود سلٌم جوده52387

ناجح5951.525.543.531.5211.0321617.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنسعٌد حماده عبدالراضى فراج52388

ناجح58.549.5304529212.035161738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنسلطان محمد عبدالهادى عبدالحمٌد52389

ناجح55.552.535.547.528219.0341516.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنسٌد غرٌب محمد عل52390ً

ناجح73.555.536.54839252.5371517.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنسٌف الدٌن عصمت عبدالمجٌد حامد52391

ناجح75.554.5365540261.0331517.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنشرٌف احمد محمد تمام52392

ناجح7458.53955.539266.038181739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنشهاب حسن حمدان بدري52393

ناجح5553.53642.528215.0321817.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنشهاب محمد عادل محمد52394

ناجح7253.5364934.5245.0341717.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنشهاب مصطفى محمود ابو الفضل52395

ناجح5050304126197.0321516.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنصالح احمد صالح عبداللـه52396

ناجح4350.526.54121182.0321516.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنطاهر اسعد عبدالحمٌد حامد52397

ناجح62.552.530.545.527218.032171639املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنطه عارف ابوالمجد محمود52398
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ناجح71.554.536.55035.5248.0351817.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعارف ضاحى حسٌن امٌن52399

ناجح45352842.522172.534161439املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعارف عباس على مهران52400

ناجح5648.53144.533213.0301613.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن احمد شعبان محمد52401

ناجح635332.54835231.532171538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن جابر محمد احمد52402

ناجح70.553.5365234.5246.5341614.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن جمال عبدالسالم مسلم52403

ناجح79.5604058.540278.039181839املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن رجب علً ٌحٌا52404

ناجح745734.55435.5255.0361816.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن سٌد حنفً محمود52405

ناجح80594059.540278.5391718.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن صبرى محمد محمود52406

ناجح715538.551.533.5249.534171640املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن عاطف مرزوق عطاهللا52407

ناجح655733.55232.5240.0321716.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن عبدالحمٌد حامد عبدالحمٌد52408

ناجح58.55138.55033231.0291714.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن على عبدالصبور اسماعٌل52409

ناجح6856374934.5244.5301614.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن علً حسن امٌن52410

ناجح7257335739258.0322017.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن قدرى توفٌق ابراهٌم52411

ناجح7960406039.5278.539191740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن محمد على منصور52412

ناجح78.558.5406040277.0301814.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن محمود عبدهللا ابراهٌم52413

ناجح58.55335.54934.5230.531161439املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن مظهر منصور اسماعٌل52414

ناجح55.550.533.549.533.5222.5301716.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم محمود52415

ناجح7355375232.5249.5351714.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالعزٌز محارب حامد محمد52416

ناجح5453364830221.035161437املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدهللا بكرى عبدالحمٌد محمد52417

ناجح7057.538.55738.5261.532181637املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدهللا سعٌد ابراهٌم صالح52418

ناجح79603957.539.5275.0351917.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدهللا شعبان حامد سٌد52419
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ناجح7057.54052.536.5256.540181538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدهللا عاطف رٌاض عبدالعزٌز52420

ناجح765839.55638.5268.039181640املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدهللا عماد الدٌن كمال حماده52421

ناجح625134.55133231.538181640املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدهللا محمود عبدالمجٌد احمد52422

ناجح72.558.53856.539264.5401815.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدهللا منصور مصطفى عبدالحمٌد52423

ناجح715731.549.532.5241.540181638املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالمجٌد ابراهٌم عبدالاله عبدالحافظ52424

ناجح79.56038.55338.5269.540191639املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالودود عارف عبدهللا عبدالمنعم52425

ناجح79.5604052.538.5270.540191540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعصام محمد فوزى السٌد52426

ناجح74573953.531.5255.0381916.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعالء احمد غانم احمد52427

ناجح58.548.529.54731214.535181539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعالء مصطفً احمد عبدالرحٌم52428

ناجح66.558.53750.532.5245.040181540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعالم اسامه محمد عبدالحمٌد52429

ناجح535329.54430209.539181640املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعلى سٌف النصر محمود محمد52430

ناجح44.546.524.53623.5175.0401514.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعلى عبده على سلطان52431

ناجح65.555.5334735236.039171539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعلى عصام محمد المصرى52432

ناجح50.55131.540.523196.540161538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعلى عوض السعودى عبدالمجٌد52433

ناجح8060406040280.040171740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعلى محمود صدٌق احمد52434

ناجح59.549364836228.540191738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعلً محمد حسٌن عثمان52435

دور ثانى5.512.58.513443.51984.520املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعماد رشدى رشاد احمد52436

ناجح5646.5354932.5219.035161540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعمر حمدى عبده عبدالحمٌد52437

ناجح5950.5344628217.537181640املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعمر عبداللطٌف فؤاد عبداللطٌف52438

ناجح46.545274226186.5321615.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعمر محمد صابر حسٌن52439

ناجح7152.537.552.537.5251.0331817.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعمر محمد كمال الدٌن على52440
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ناجح675435.55333.5243.033181738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنغزالً علً قاسم محمد52441

ناجح70.554.535.55234.5247.0341817.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنفارس محمد جابر عثمان52442

ناجح42.550294828197.5311614.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنفارس محمود حسن ابوزٌد52443

ناجح6552.53750.532.5237.5361816.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنفهد ربٌع منصور اسماعٌل52444

ناجح7151.535.550.534.5243.0361717.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنكامل احمد محروس بكٌر52445

ناجح64.552.534.54929.5230.035171638املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنكرٌم عادل على خلف52446

ناجح66.55836.55229.5242.5351815.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنكرٌم عاطف ابو الحسن محمد52447

ناجح72.55436.55232247.0321817.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنكرٌم عبدالرحٌم سعد عبدالرحٌم52448

ناجح8059.5385537.5270.0351817.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنكرٌم على عبدالحمٌد عبدالمنعم52449

ناجح73.555.5385333253.0401817.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنكرٌم كرم السعودى ابراهٌم52450

ناجح61.552.535.54530.5225.0401716.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنكرٌم ناصر محمود حسن52451

ناجح62.552.537.54727.5227.040151738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنكمال عطا كمال عبدالفتاح52452

ناجح76.555.537.552.531.5253.5401818.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنكمال محمد ثابت عبداللـه52453

ناجح76.557.537.55435260.534171838املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنكٌرلس عصام ٌوسف ثابت52454

ناجح74.55837.550.534.5255.040181840املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمازن محمود احمد رشوان52455

ناجح49.551.53642.530.5210.0401715.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد احمد حماده سٌد52456

ناجح58563651.533.5235.035181740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد احمد سٌد علٌان52457

ناجح74.555.537.553.535.5256.5401818.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد احمد صابر حسٌن52458

ناجح72.558.537.553.533.5255.5401817.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد احمد عباس رشاد52459

ناجح8059406040279.040181940املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد احمد كمال عبدالرحٌم52460

ناجح8060406039.5279.540181739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد احمد محمود احمد52461
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ناجح54.547.526.547.530.5206.5361815.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد احمد مختار منصور52462

ناجح79.559406040278.5401616.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد اسامه محمد دروٌش52463

ناجح5442.537.55134219.040141738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد اسماعٌل محمد شرف الدٌن52464

ناجح62.553375631.5240.036161639املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد اشرف محمد حموده52465

ناجح65.5583756.533250.0401517.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد اشرف محمد عجمى52466

ناجح68.552.536.556.533.5247.5401617.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد العربى محمد فؤاد52467

ناجح55.5493649.530.5220.5401815.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد بخٌت حسانٌن محمد52468

ناجح77.558.537.55634.5264.0401615.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد جابر بٌومى على52469

ناجح7256375535255.040141738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد حماده ابوزٌد حسن52470

ناجح44.54336.549.528.5202.0361414.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد حماده عبدالرازق محمود52471

ناجح74.554.53755.536257.5401817.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد حمدي صابر عبدالاله52472

ناجح635335.553.527.5232.540141438املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد خالد حسن احمد52473

ناجح7253.5384928240.540181839املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد خلٌل صادق عبدالحمٌد52474

ناجح75.5573753.538.5261.5401617.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد رجب جمعه محمود52475

ناجح57.549.5375133.5228.536141439املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد سرور كمال وردانى52476

ناجح44.552.5344324.5198.5401412.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد سعد محمد على52477

ناجح705737.55033.5248.038181738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد شرٌف منصور عثمان52478

ناجح74.55837.550.535.5256.038171639املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد شعبان ثابت عبدالحمٌد52479

ناجح57.549.532.546.528.5214.5381815.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد صابر امٌن مهران52480

ناجح805939.55937.5275.038171739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد صادق عبدالسمٌع محمد52481

ناجح69.5523751.531241.0381615.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد صبرى جابر محمد52482
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ناجح7050.534.55332240.0381619.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد صبرى فراج على52483

ناجح755037.550.534247.038152038املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد صفوت البدري حامد52484

ناجح76.558.53952.534.5261.0381617.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد صالح احمد عبدالعزٌز52485

ناجح806039.55837.5275.0381818.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عادل منصور حسن52486

ناجح72.554.539.556.535258.038171938املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عارف احمد كمال52487

ناجح7354.536.55032246.038181740املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عاطف فاروق بكرى52488

ناجح51.540.532.543.528.5196.5381716.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عبدالحلٌم قاسم السٌد52489

ناجح59.55136.55231.5230.538171939املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عبدالستار بكٌر صالح52490

ناجح76.557406034.5268.0381819.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عبدالقادر محمد السٌد52491

ناجح7957406040276.0381719.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عبدالمحسن سٌد خلٌل52492

ناجح695437.54930.5240.0381817.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عبده حسن ابوالمجد52493

ناجح55.55137.552.530.5227.038161938املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عالء محمد عبدهللا52494

ناجح73.558.5395936.5266.538162038املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد على عبدالرحٌم احمد52495

ناجح73.558375533.5257.0381819.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد على كمال على52496

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عماد احمد ابراهٌم52497

ناجح69.555.5375335.5250.538162040املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عماد رفاعى محمد52498

ناجح785739.557.535267.0381819.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد ممدوح رمضان محمود52499

ناجح8059406040279.0361818.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد ممدوح محمد صدٌق52500

ناجح7957.5396038.5274.0351817.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد ناصر عبداللـه عبٌد52501

ناجح77.557.539.559.537.5271.5331718.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد هانى جالل طغٌان52502

ناجح7857.539.556.537.5269.029161739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد وائل محمد متولى52503
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ناجح6554.536.547.529.5233.028181738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود احمد عوض محمود52504

ناجح7355.536.55033.5248.530161739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود اشرف محمود احمد52505

ناجح7551.537.548.533.5246.031151738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود حسام الدٌن كتانه احمد52506

ناجح5850.532.54830.5219.5301615.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود حسن هاشم ضٌف هللا52507

ناجح695236.55033.5241.033171640املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود حماده محمد سالم52508

ناجح77.552.539.55738264.533161638املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود حماده محمود رشوان52509

ناجح5848.5294429.5209.0301414.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود راضى احمد ابراهٌم52510

ناجح74.553354935246.528161638املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود رمضان على شحاته52511

ناجح5530203534.5174.530161039املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود سعد عباس همام52512

ناجح60.55237.552.532234.5331615.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود عبدالحمٌد حماده محمد52513

ناجح775739.55638.5268.032161639املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود فرج مراد جاد52514

ناجح75.554395234.5255.034161639املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود فرٌد حسٌن محمد52515

ناجح7757.5395438265.536161739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود مالك رجب محمد52516

ناجح7555.538.55133.5253.535161739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود محمد خلف على52517

ناجح69.5523747.528.5234.5331616.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود محمد مصطفً احمد52518

ناجح7150.532.550.534238.528141739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود مختار كامل حسٌن52519

ناجح604029.54729.5206.0321415.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود ناصر عبدالمجٌد حماده52520

ناجح524927.54229199.5251414.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود ناصر على خلٌفه52521

ناجح69.555.5366039260.0371617.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود نصرالدٌن عبدالحمٌد حسن52522

ناجح77.552355235251.537181540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمروان عادل محمد عبدالاله52523

ناجح73.554375134249.5371815.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمروان ناصر السٌد ٌونس52524
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ناجح79.556.5395738.5270.5361815.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمصطفى رجب حماده منصور52525

ناجح725636.54531.5241.0351814.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمصطفى رفعت جابر عبدالفتاح52526

ناجح76.550.538.55432.5252.0381815.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمصطفى رمضان مراد عبداللطٌف52527

ناجح64.553.5345234.5238.5341814.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمصطفى سٌد حامد جابر52528

ناجح64.556.532.55334.5241.034161539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمصطفى عادل محمد منصور52529

ناجح72.553375130243.5321415.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمصطفى على حسن محمود52530

ناجح68.547.534.54631227.5331815.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمصطفى محمود حسن عبدهللا52531

ناجح7547284831.5229.5351615.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمصطفً قدري عبدالعال محمود52532

ناجح77.55835.55235258.0361815.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمعتز محمد قدرى محمد52533

ناجح72.550.531.55131236.5381815.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمهند رمضان محمد عبدالهادى52534

ناجح65.546284527211.5351614.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنناصر محمد حسٌن سلٌمان52535

ناجح675032.55030.5230.037161438املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنهاشم ادم هاشم حسٌن52536

ناجح8057.53955.539.5271.5381815.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنهاشم على احمد حامد52537

ناجح75503253.537247.537161539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنولٌد صالح جالل صالح52538

ناجح59.55132.54727.5217.5321615.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنولٌد ناجح حسن فراج52539

ناجح68533551.526.5234.0371615.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌاسر دٌاب محمد دٌاب52540

ناجح694829.547.528222.032.5161439املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌسً نبٌل فوزي شحاته52541

ناجح7351.53649.533.5243.5321815.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف احمد على محمد52542

ناجح7755.53958.533.5263.5361817.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف حماده انور احمد52543

ناجح5352375431227.034141738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف سٌف النصر مهران ضٌف هللا52544

ناجح7657395736265.0361617.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف على عبدالمجٌد احمد52545
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ناجح78553952.535.5260.0361818.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف عمرو فتحى محمد52546

ناجح78.558.54057.540274.5361818.538املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف قدرى على على52547

ناجح6142324328.5206.5321616.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف محمد احمد حسٌن52548

ناجح6855.5384532238.536181638املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف محمد عبدالرازق عبدالحمٌد52549

ناجح70.55636.55228.5243.5301917.539املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف محمود محمد ابراهٌم52550

ناجح7756.54057.540271.036191739املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف محمود محمد مرعى52551

ناجح74.556.53752.538258.535191738املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف ممدوح محمد احمد سعٌد52552

ناجح69.557.5375235251.0351917.540املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنٌوسف منصور عٌسى دٌاب52553

ناجح69.548.537.55328236.5331716.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنابراهٌم صالح جبالى محمد52554

ناجح74.552.53858.535258.5361816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنابوالسعود اشرف ابوالسعود محمود52555

ناجح73.551.53852.531.5247.036161538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد السٌد حامد الجٌالنى52556

ناجح6547.53855.528.5234.533161636املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد اٌمن مقبول محمود52557

ناجح63.546.5384329220.033161636املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد حامد عبدالمنعم حامد52558

ناجح61.54437.549.527219.533141636املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد حسن ابو الحسن حسن52559

ناجح48.541.539.543.529.5202.527141636املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد حسنً صابر عبدالاله52560

ناجح69.547375430237.5301516.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد رجب احمد ابو زٌد52561

ناجح56.545.536.547.528214.0311516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد صفوت محمد سلٌمان52562

ناجح60.548.53753.529.5229.0321516.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد صالح احمد ابوزٌد52563

ناجح65.54536.551.527225.5301516.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد عبداللطٌف فؤاد عبداللطٌف52564

ناجح54.540.532.54229.5199.0311314.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد عبدهللا عبدالحمٌد احمد52565

ناجح69463348.527.5224.0301416.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد عبدالمجٌد صدٌق عبدالمجٌد52566
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ناجح6144.537.55331227.0311416.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد عالء حسن صدٌق52567

ناجح67.54937.55430238.032151640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد علم عبدالنعٌم ابوزٌد52568

ناجح6049.536.554.530.5231.0301516.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد على محمود عوض52569

ناجح64.549.536.552.530233.031161436املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد فراج عبدالحمٌد عبدالعزٌز52570

ناجح73.548.537.55431244.5321616.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد محمود حسن عبدالمجٌد52571

ناجح55.54935.54627.5213.5311515.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد محمود حسٌن عمٌره52572

ناجح7859395836.5270.5311516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد محمود فوزى عبدالاله52573

ناجح7350.5375131242.5311416.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد مصطفى هاشم حسٌن52574

ناجح615036.552.531231.0311616.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد مظهر سعد عوض52575

ناجح57.550.53751.530.5227.032151538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد منصور حسٌن سلٌم52576

ناجح4644.536.54929.5205.5311516.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد ناجى محمد عبدالرحٌم52577

ناجح59.551375528230.5301716.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناسامه رمضان عبدالاله حماده52578

ناجح48413546.531201.5291416.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناسامه عبدهللا صابر حافظ52579

ناجح49.542.5383523188.030141540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناسالم جمال هاشم مرسال52580

ناجح7545.537.551.529238.534161734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناسالم رجب على شلبى52581

ناجح69.547.53554.528234.5341716.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناسالم محمد رجب محمود52582

ناجح634530.55127.5217.030151734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناسماعٌل على جابر اسماعٌل52583

ناجح614934.552.530.5227.5321416.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنالحسن معتز محمد عبدالاله52584

ناجح555032.549.530.5217.530151734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنالحسٌن احمد عبده عبدالحمٌد52585

ناجح65.547.5375131232.033161740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنالحسٌن معتز محمد عبدالاله52586

ناجح55.5402853.525.5202.5291411.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنامٌر رمضان صابر محمد52587
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ناجح59503754.528228.531141738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناٌمن عبدالمغٌث ابوالعال احمد52588

ناجح68.5503753.531240.035171738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنبساده امٌن كامل ابراهٌم52589

ناجح72.551.5385332.5247.530161738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنبهاء سامى كمال شعالن52590

ناجح6451.5375427233.5361616.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنبٌشوى جرجس منصور ذكرى52591

ناجح6849.5365631240.5341616.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنتوماس صادق لبٌب رزق52592

ناجح7250.53856.530.5247.5321617.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنجابر ابو زٌد الراعً ابو زٌد52593

ناجح5848.528.54822.5205.530131734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنجابر صبرى جابر عبدالرحٌم52594

ناجح5648.53550.524.5214.530131738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنجمال ناصر حسان صبحى52595

ناجح69.5493653.529.5237.532141734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحازم احمد عبدالحمٌد محمد52596

ناجح6645.5375229229.532151736املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحازم عاشور محمد على52597

ناجح6342.53753.526.5222.532191740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحافظ عراقً حافظ ٌونس52598

ناجح62493546.525217.532171734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحامد منصور حامد نجم الدٌن52599

ناجح62.550.53846.523.5221.0321716.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحسام حسن خدٌوى راشد52600

ناجح5448.5364623.5208.0301714.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحسن احمد عبدالاله احمد52601

ناجح64.551385426233.536181538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحسن احمد عطٌه محمود52602

ناجح5249.53841.525.5206.5321716.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحسن صبري حسن عبدالعال52603

ناجح52.539.524.535.522.5174.5321616.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحسن مراد سٌد فؤاد52604

ناجح53.548.5315421208.0301516.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحسٌن عبدالرحٌم حسٌن عبدالعال52605

ناجح6750.529.55123.5221.5301516.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحسٌن عمادالدٌن رمضان حسٌن52606

ناجح46.536.5244922.5178.525151636املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحماده قدرى شحات صابر52607

ناجح54.54828.554.522207.5301616.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحماده نورالدٌن اسماعٌل على52608
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ناجح6749.536.554.527234.5321516.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنخالد اسماعٌل عبدالنبى اسماعٌل52609

ناجح50.544.5254224.5186.5311516.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنخالد محمد دروٌش محمد52610

ناجح6550.535.55125227.0301616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنخلٌفه محمد محمد خلٌفه52611

ناجح64.54935.55324.5226.5341616.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنرافت جمال عبدالنور سٌدهم52612

ناجح68.54734.54832230.0331616.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنرشوان محمد رشوان جادهللا52613

ناجح7652385330249.035181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنرومانى عادل رٌاض سعٌد52614

ناجح67.548.5385231.5237.535171634املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنرومانى محروس لبٌب رزق52615

ناجح6443334629.5215.531171634املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنرٌاض راضً حماده عل52616ً

ناجح72533849.532244.5361516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنزكرٌا صالح الدٌن حامد الجٌالن52617ً

ناجح58493148.527213.5281515.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنزٌاد ابراهٌم سالم محمود52618

ناجح60.54934.54926.5219.5311515.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنزٌاد علً حافظ عل52619ً

ناجح6947.5374828229.5291516.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنسٌد محمد انور حامد52620

ناجح6450.53852.531236.032171638املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنسٌف عمادالدٌن عبدالمنعم محمد52621

ناجح6651.53246.527.5223.5291515.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنشهاب حربى عمران ابراهٌم52622

ناجح6553.53848.530235.034171638املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنشهاب حماده عبدالعاطً ابوالمجد52623

ناجح644636.54730223.530181538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنصابر محمد صابر سٌد52624

ناجح66.544.5384928226.034161638املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنصالح مصطفى جالل صالح52625

ناجح78.548.53853.534.5253.0351614.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنضٌاء الدٌن على حامد عبدالحافظ52626

ناجح66.54332.550.524.5217.0321613.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنطارق صبري رشاد احمد52627

ناجح7353.537.54828.5240.535171636املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنطارق فاٌق على حسن52628

ناجح7446365127.5234.5371616.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنطه اشرف حسٌن ٌوسف52629
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ناجح56.543.53249.527208.5341615.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنطه حمدي محمد السٌد52630

ناجح63.54935.55328.5229.5311515.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعاشور عبدالعزٌز عالم عبدالعزٌز52631

ناجح55.548.528.544.525202.030141434املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعاطف عادل خمٌس عمر52632

ناجح61.551374930228.528151634املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعاطف على محمد عبدالرحٌم52633

ناجح66.550.5385032237.0331516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالحافظ عمرو رفعت عبدالحافظ52634

ناجح4435.52539.524168.0261612.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالحكٌم عبدالناصر دٌاب محمود52635

ناجح6541.536.547.528.5219.032161734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالحمٌد محمود احمد عبدالحمٌد52636

ناجح595035.552.532229.035171738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن احمد عبدالمنعم محمد52637

ناجح76524058.538.5265.033181738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن خالد عدالرحٌم عل52638ً

ناجح7350.53856.531249.033171738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن عالء محمود حسن52639

ناجح64.549.5385329234.033171738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن على زٌد محمد52640

ناجح73.5493854.531246.031181738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن عٌد احمد عجم52641ً

ناجح68.548365328233.531171738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن محمد سعد عل52642ً

ناجح6447325128222.0311617.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن منصور ابراهٌم بكٌر52643

ناجح68.550.5305229230.0311616.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن ٌاسر محمود احمد52644

ناجح72.55237.554.533249.531161734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالعال سمٌر عبدالراضى عبدالعال52645

ناجح7651.536.555.530249.536161740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالعظٌم احمد محمد منصور52646

ناجح6537365429.5221.5301516.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا جمال مصطفى محمد52647

ناجح55.532.531.54727193.5311516.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا حربً عبداللطٌف احمد52648

ناجح7553.5385530.5252.033161740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا رمضان عالم محمد52649

ناجح67.550.534.554.529236.0311516.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا عبدالرازق جابر عبدالمجٌد52650
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ناجح75.547.536.551.530241.032181734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا عبده محمود مرس52651ً

ناجح6648.53450.527.5226.5301716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا علً عبدهللا عبدالحمٌد52652

ناجح66.547.5334428.5219.531171738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا كمال حمدان عبدالحمٌد52653

ناجح61.54434.550.534.5225.032171734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا محمد احمد عبدالحافظ52654

ناجح785938.56039274.536171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا ناجح انور خلٌفه52655

ناجح70.55536.556.533251.5321716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعالء احمد سعد احمد52656

ناجح624436.54830220.5321716.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعالء خلف محمد فهم52657ً

ناجح57572951.528.5223.0301616.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعالء هاشم محمود احمد52658

ناجح5746.535.54927.5215.5301614.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعلً عادل على عوض52659

ناجح73.5503854.534250.0331716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعلً محمد صدٌق على52660

ناجح79573858.539.5272.0371716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعلً محمد عبدالقادر صدٌق52661

ناجح63.541.53542.530212.531161634املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعلً محمد عبدالاله عبدالنعٌم52662

ناجح77.559.5375938271.0331616.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعلً محمود ٌاسٌن عبدالموجود52663

ناجح62.5483647.529223.0331616.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعماد حسنى صادق مسعود52664

ناجح71.55237.55031242.0331716.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمر سلٌمان عبدالهادي جاد هللا52665

ناجح5645.536.543.529210.5321716.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمر عادل خمٌس عمر52666

ناجح554733.542.525203.0301516.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمر علٌو صبره عبدالموجود52667

ناجح74553848.533.5249.0341716.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمر محمد السٌد حسن52668

ناجح78563859.539.5271.0351816.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمر محمد سٌد احمد52669

ناجح51.547355032215.5331716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمرو احمد محمد عبدالعال52670

ناجح54.54633.54930213.032161734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمرو جمعه محمد خلف هللا52671
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ناجح63433755.532.5231.0321516.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمرو خالد حامد عبدالعزٌز52672

ناجح68.54336.55130.5229.5321616.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمرو دروٌش خلف احمد52673

ناجح5835.529.541.526190.5321515.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمرو سعد شعبان امٌن52674

ناجح51.538.5294327189.0321515.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمرو عاصم محمد عبدالمجٌد52675

ناجح52.549.53050.531213.5321716.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنفادي راهب عبدالمالك رزق هللا52676

ناجح74.55136.551.531.5245.0351716.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنفادي نصرى ابراهٌم ٌعقوب52677

ناجح43.536314524.5180.032161436املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنفارس شرٌف صالح صدٌق52678

ناجح70.5603857.537.5263.5341716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنفارس عالء خلٌفه محمود52679

ناجح67.552.53648.531.5236.0351615.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنفؤاد حامد فؤاد ابراهٌم52680

ناجح67.549.5375431239.0331616.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنقناوى محمد محمد على52681

ناجح68.549.535.547.526227.032171638املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكرم عصمت كمال الدٌن ابراهٌم52682

ناجح7148.536.55029.5235.5341715.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكرٌم حامد كامل زك52683ً

ناجح70513755.530243.534161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكرٌم خمٌس راشد محمد52684

ناجح7554.536.555.533254.5331715.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكرٌم طارق عثمان عجمى52685

ناجح7250.53655.530244.027171638املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكرٌم محمد احمد على52686

ناجح704935.55531240.531171634املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكرٌم مكاوى عبدالعال على52687

ناجح63.5523653.529.5234.534161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكٌرلس رومانى جادالرب رزق52688

ناجح64.550.53749.530.5232.0311716.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد احمد فؤاد ابراهٌم52689

ناجح735036.553.531244.0311616.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد احمد محمد حسن52690

ناجح59.55136.55129.5227.5341616.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد احمد محمد عبدالعال52691

ناجح79.556.538.558.537270.0361817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد اشرف فاروق محمد52692
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ناجح714933.55428.5236.0321816.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد جمال عبداللطٌف على52693

ناجح65.544.535.551.528225.033151540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد جمعه احمد سٌد52694

ناجح5245.530.54529202.0311714.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد حارس صالح مرسى52695

ناجح67.550.534.548.530.5231.5311718.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد حسٌن دروٌش شحاته52696

ناجح473631.54527.5187.027161938املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد حمدى احمد حامد52697

ناجح755036.55331.5246.034161934املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد خالد حسٌن ابوالمجد52698

ناجح73.5503651.530.5241.534171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد خمٌس راشد محمد52699

ناجح555135.547.529.5218.535151934املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد راضى عبدالحمٌد زٌن الدٌن52700

ناجح5752.535.55231228.032141934املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد رمضان مسعد عوض52701

ناجح68.55037.55132239.03316.518.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد سمٌر الدٌب السٌد52702

ناجح56.5453744.528211.034151734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد سٌد محمود عبدهللا52703

ناجح533937.55128208.532171938املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد شعبان عوض احمد52704

ناجح54.548.534.54828213.5311218.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد صبري نجدي ابوالحسن52705

ناجح75.55135.555.534.5252.0341516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد صالح الدٌن مرشد سلٌمان52706

ناجح58.549375132227.533151734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد عبدالمنعم مقبول محمود52707

ناجح6346.5355429.5228.035171938املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد عرفه محمود احمد52708

ناجح57.54735.547.529216.535171538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد عالء خلٌل عبداللطٌف52709

ناجح57.54535.54830216.033171934املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد عالء رجب عبدالحمٌد52710

ناجح56.54536.55131220.033171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد عالء عبدالحمٌد محمد52711

ناجح55.549.53748.526.5217.033151736املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد عالء ٌوسف محمود52712

ناجح71.552.5375232.5245.534171636املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد على محمود على52713
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ناجح4545.534.544.525194.5311516.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد قدرى صدٌق شحاته52714

ناجح73.5513756.535253.030151838املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد قدرى محمود احمد52715

ناجح72.5513753.532246.0331518.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد محروس عطا سٌد احمد52716

ناجح7253385736256.032151838املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد محمود خلٌل ابو الوفا52717

ناجح7149.5375528240.532151938املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد مظهر محمد على52718

ناجح73.550375733250.532151838املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد ناصر شعبان ابوزٌد52719

ناجح6842.5375732.5237.031161936املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد ناصر عٌد خلف هللا52720

ناجح63.549.5365632237.0311517.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود احمد عبدالاله دٌاب52721

ناجح79543858.539.5269.0351718.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود السٌد محمد عبدالهادى52722

ناجح60.54936.55227.5225.5311516.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود القذافً حماده ٌونس52723

ناجح58.549375627227.532151836املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود ثابت عالم حسٌن52724

ناجح634336.552.528.5223.531141638املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود جابر ٌونس صدٌق52725

ناجح57413639.525.5199.0301514.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود حسن حماده حسانٌن52726

ناجح76.554.5405635262.031161938املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود حسن على حسن52727

ناجح52.545.5375028213.0311417.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود حسن محمد محمود52728

ناجح67.548.5375432.5239.5311517.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود سعد عارف كرٌمى52729

ناجح64.547.53756.530.5236.0311516.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود صابر محمد حسٌن52730

ناجح6950.5375634.5247.0311516.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود صفوت حسٌن محمد52731

ناجح61.54337.55331226.0311619.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود عارف محمد حسن52732

ناجح7644.5385435247.5351517.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود عبدالحلٌم محمود على52733

ناجح7050.53751.531240.033151738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود عبدالحمٌد شعبان عبدالحمٌد52734

(21)



ناجح67503750.530.5235.036151738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود عرفه محمود احمد52735

ناجح70.551375129.5239.036171738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود عالء رشاد احمد52736

ناجح73.54935.55428.5240.534161738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود عالء محمد محمد52737

ناجح6840.535.55424.5222.5321516.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود عمٌره عبدالحمٌد اسماعٌل52738

ناجح6547.534.546.526.5220.031141736املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود عوض حلمى محمود52739

ناجح5747.53748.527.5217.5361317.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود عٌد كامل عبدالمنعم52740

ناجح49.541.526.54027.5185.028131538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود محروس موسً عبدالمجٌد52741

ناجح64.549.534.54828.5225.0331816.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمدحت البدرى محمد جوده52742

ناجح76.554.53755.529.5253.0371817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمروان احمد تمساح عبدالرحمن52743

ناجح6652.5374929233.535141736املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمروان صبرى صدٌق حسن52744

ناجح73.550.5375529.5245.5341816.536املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى اشرف محمود عبدالحمٌد52745

ناجح49.541.528.541.523184.0301415.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى امٌن خلف هللا خلٌفه52746

ناجح61.5493752.528.5228.533131738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى حسٌن عبدالحمٌد محمود52747

ناجح60.549.53750.527.5225.032171738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى خالد نجم الدٌن محمد52748

ناجح6555.53754.529.5241.536151738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى شعبان السٌد عبداللطٌف52749

ناجح785337.556.532257.034181734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى شعبان سٌد احمد52750

ناجح694734.554.528.5233.534161934املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى عاطف السٌد على52751

ناجح8059.537.55640273.036181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى عبدالجواد حماده عبدالجواد52752

ناجح75.549.5345129.5239.533141734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى كمال محمد احمد52753

ناجح6645.53740.525214.0331816.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى محمدٌن حامد سلٌمان52754

ناجح58.545.526.53822.5191.0341814.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى محمود ابوالحسن محمود52755
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ناجح6044.532.54127.5205.5311614.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى ناصر بدرى محمود52756

ناجح71583750.533249.534181738املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمعتز كمال مصطفى محمد52757

ناجح6152.53543.526.5218.533181736املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمهند عبدالرحمن مجاهد همام52758

ناجح69.5563648.527.5237.532181636املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمٌنا الدٌب صبحى ابراهٌم52759

ناجح7458.53751.530251.035181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمٌنا سمٌر بخٌت فرج52760

ناجح6246.536.55028223.034181534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمٌنا فاٌز عبدالمسٌح عبٌد52761

ناجح57.555.535.547.526.5222.5321816.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌننادر حسٌن دٌاب موسى52762

ناجح5340.530.54626.5196.5321814.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنناصر خلف نور الدٌن حسن52763

ناجح6556.53750.532241.033181638املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنهشام اٌمن توفٌق احمد52764

ناجح7049.537.54627.5230.532181636املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنهٌثم اٌمن محروس عٌسى52765

ناجح6247.528.54226.5206.531181736املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌاسر رضوان فتحى رضوان52766

ناجح76603854.539.5268.037181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌحٌى زكرٌا حافظ امٌن52767

ناجح68.554.53747.529236.5361616.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف احمد ابو المجد جوده52768

ناجح6654.53746.526.5230.535181538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف جمال حمادي محمود52769

ناجح71.552.526.54828226.535181734املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف حمدان محمد عبدالعال52770

ناجح74.555355033247.5341816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف حمدى ابوالمجد عبدالحمٌد52771

ناجح7357.5374828.5244.0361817.534املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف خلٌل ابراهٌم محمد52772

ناجح66.55536.545.527.5231.0301815.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف صابر ٌوسف ابوزٌد52773

ناجح63.54736.542.529218.533171638املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف عبدالحمٌد تمام عطى52774

ناجح68.54936.54923.5226.534181936املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف عطا حسن عل52775ً

ناجح78.554.537.55234.5257.036181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف على محمد عباس52776

(23)



ناجح5045.532.541.525194.5331614.537املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف محمد حامد حامد52777

ناجح77.55337.55033.5251.5351817.539املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف محمد عامر ابراهٌم52778

ناجح78.557.537.55434261.5321817.538املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف محمود فتحى محمود52779

ناجح7959406040278.035181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنابراهٌم اشرف ابراهٌم محمد52780

ناجح7652.54057.538.5264.537181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنابراهٌم محمود كمال الدٌن عبدالكرٌم52781

ناجح69.55037.548.523228.5371816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنابوالمعارف العربى ابوالمعارف احمد52782

ناجح77.55539.557.538267.5361817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد ابو الفتوح عبدالرازق عبدالمجٌد52783

ناجح76.552.53656.535.5257.037181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد السٌد فرغلى السٌد52784

ناجح79563958.539.5272.035181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد السٌد محمد عبدالعال52785

ناجح594935.55221216.531181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد بخٌت عبدالعال بخٌت52786

ناجح7653.537.554.524.5246.0341715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد حمام محمد محمد52787

ناجح7752.539.55739.5265.5351815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد خٌري امٌن محمود52788

ناجح7757405734.5265.534181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد رفعت صدٌق عبدالموجود52789

ناجح7651.53953.533.5253.5371814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد رمضان رٌاض محمد52790

ناجح69.541.535.542.521210.0311714.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد سمٌر صدٌق حسٌن52791

ناجح6544.5284321.5202.0321814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد سٌف النصر توفٌق52792

ناجح78594059.539.5276.033181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد سٌف النصر عبدالقادر سعٌد52793

ناجح7552385434.5253.5341814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد شحاته عطٌفى احمدعبدالوارث52794

ناجح74.5503344.524.5226.5321815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد شرٌف ابوالسعود حسٌن52795

ناجح73473445.521.5221.030181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد صابر على عبدهللا52796

ناجح785739.55738.5270.036181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد صابر فهمً عبدالشاف52797ً
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ناجح78593858.539.5273.034181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد صالح الدٌن محمود عبدالباري52798

ناجح6853374728233.0341814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد صالح حامد محمد52799

ناجح6752.536.54624226.0331811.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد صالح صدٌق امٌن52800

ناجح8059.5395938275.538181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد عارف عطا عراب52801ً

ناجح68.540.52840.532209.5351612.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد عاطف احمد عباس52802

ناجح78593959.538.5274.035181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد عاطف احمد عبدالمجٌد52803

ناجح75.558.5395839270.0341815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد عاطف علً السٌد52804

ناجح6845335437237.034181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد عباس احمد خلٌل52805

ناجح67.54030.55330221.0291814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد على احمد محمود52806

ناجح7748.535.55537253.029181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد علٌو محمد احمد52807

ناجح765035.55738.5257.0351812.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد فتحً هاشم ابوالعال52808

ناجح69.54332.54732.5224.5351814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد فرج صدٌق حسن52809

ناجح7656.5375638.5264.0331815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد فوزى عبدالعال خلف هللا52810

ناجح6938324529.5213.535181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد كمال ابراهٌم على52811

ناجح69.538.53341.530.5213.0331812.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد مالك قدرى السٌد52812

ناجح8060406040280.039181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد محسن حسٌن طه52813

ناجح8058.5405940277.5381815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد محمد احمد عبداللطٌف52814

ناجح69.548.53046.537231.534181140املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد محمد حامد على52815

ناجح75.546.534.54938243.5341814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد محمد حنفً محمود52816

ناجح70.5493343.536.5232.5321813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد محمد رشدى عبدالحافظ52817

ناجح77.5443845.538.5243.5351814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد محمد رضوان ابراهٌم52818
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ناجح7448.534.549.539245.5301814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد محمد فؤاد حامد محمد52819

ناجح775439.55539.5265.0361811.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد محمد محمود عباس52820

ناجح755339.555.539.5262.5361813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد محمود حامد محمود52821

ناجح7959406039.5277.5351813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد محمود محمد صدٌق52822

ناجح7351.538.55530.5248.5351814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد ممدوح كمال عبدالفتاح52823

ناجح70.554.53858.534255.5341812.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد موسى اسماعٌل عبدالوارث52824

ناجح5846334226.5205.527141240املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد هٌثم صفوت عبدالمنعم52825

ناجح55.544314623199.5301811.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناحمد ولٌد عبدالغنى خلٌل52826

ناجح654730.551.529.5223.531161340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناسامه خٌري امٌن محمود52827

ناجح6843354625.5217.532181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناسامه شعبان عبدالحمٌد احمد52828

ناجح76.55939.55738270.0351814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناسامه عبدالناصر ابو الحسن عٌسى52829

ناجح79.560406040279.534181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناسامه محمود احمد احمد52830

ناجح68.539.528.539.526.5202.533181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناسعد حسانٌن احمد فراج52831

ناجح64533339.528.5218.034181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناسالم شعبان ابوالعال احمد52832

ناجح7255325230.5241.5351813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناسالم عالء عبدالاله محمد52833

ناجح69.549.531.550.530.5231.5331813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناسالم محسن صابر سٌد52834

ناجح6046263722.5191.533181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنامجد مالك ظرٌف حكٌم52835

ناجح6047.53145.527.5211.5311815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناٌمن البدرى هاشم احمد52836

ناجح75563953.535258.5351814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌناٌهاب خالد ابوالسعود مجلع52837

ناجح7155324827233.032181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنباسم محمد حامد عثمان52838

ناجح69.5533250.528233.0351812.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنبدر عادل محمد حامد52839
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ناجح5947273724194.0321813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنبسام ابوزٌد علً ابوزٌد52840

ناجح71543747.527.5237.033191340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنبشار بهاء عبده عبدالفتاح52841

ناجح6447.530.538.525.5206.029181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنبالل صابر سٌد على52842

ناجح6849395327236.0331613.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنبٌشوى رفعت جرٌس زكى52843

ناجح76.550.53850.528.5244.0341813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنبٌشوى عادل كامل مرجان52844

ناجح6549335025.5222.5311813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنتوماس عجٌب لبس حكٌم52845

ناجح6850.536.55427236.0331813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنثروت عالء فٌصل حافظ52846

ناجح74.54439.556.535.5250.0321813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنجاد هللا عالء جاد هللا مجمد52847

ناجح6442.535.548.528218.532181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنجرجس رومانى رشاد ٌعقوب52848

ناجح7749385438256.032181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنجمال عبدالناصر عبدالعال محمود52849

ناجح59.532.52842.530.5193.029151240املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنجمال عطٌه رشدى عطٌه52850

ناجح66.54237.547.529.5223.0311811.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنجورج رفعت جاد عبدالمالك52851

ناجح57.552.53653.532231.532171340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنجورج ونٌس ودٌع راغب52852

ناجح65.54133.54924.5213.529181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحازم حسنى احمد على52853

ناجح68.543.53647.527.5223.0281813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحسام الدٌن على نورالدٌن عثمان52854

ناجح5343.533.54726.5203.5291713.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحسام حسن علً حسن52855

ناجح6745.5344930225.530171440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحسام قدري بدوي محمود52856

ناجح64.53223.546.524.5191.027171340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحسان ناصر محمود عبدالحمٌد52857

ناجح52.5473454.526.5214.5351914.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحسن اشرف ابراهٌم امٌن52858

ناجح74.551.537.558.539261.0321913.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحسن اٌمن حسن عبداللطٌف52859

ناجح6841.534.54929222.0301815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحسن حماده احمد مصطفى52860
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ناجح7958.54058.539.5275.5371917.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحسن محمود ابوالحسن سٌد52861

ناجح68.549345230233.527181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحسٌن اسعد حسٌن ابوزٌد52862

ناجح7050.53756.534248.0381812.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحسٌن كامل عبدالرحٌم احمد52863

ناجح69.557.53958.539263.532191540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحلمً احمد حلمً عوض52864

ناجح72544058.538.5263.033181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحمدى احمد جابر سٌد52865

ناجح7552.53957.536260.030171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحمزه صالح خلٌفه احمد52866

ناجح53.551355532226.532161440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنحموده  جابر  عبدالحمٌد احمد52867

ناجح8059406040279.0381915.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنخالد صفوت عبدالموجود حسن52868

ناجح75.5543954.538261.034181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنخالد محمد عبدالرحمن محمد52869

ناجح6756.54056.538258.0271614.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنخالد محمد عوض عل52870ً

ناجح74.55639.55940269.0311713.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنخلٌل ٌاسر خلٌل على52871

ناجح65.5443753.531.5231.5321716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنرحٌم عاطف السعودى حماده52872

ناجح64.550.537.55838248.533181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنرفعت وائل رفعت مصطفى52873

ناجح644637.553.523.5224.5341613.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنرمضان داهش حسٌن امٌن52874

ناجح745738.55938.5267.0341516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنرومانى هانى بدرى عوٌضه52875

ناجح75.558405940272.534181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنزاٌد عاطف احمد متول52876ً

ناجح73.554.5405940267.0351615.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنزٌاد اشرف الدٌب البدرى52877

ناجح766038.56040274.536161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنزٌاد السٌد احمد السٌد52878

ناجح7758405940274.0351617.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنزٌاد حنفى محمود احمد52879

ناجح8059406040279.036181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنزٌاد صدٌق البدرى حسٌن52880

ناجح7457.54056.538266.0341816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنزٌاد عبدالحفٌظ سٌد محمد52881
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ناجح66514055.535.5248.032171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنزٌاد على رمضان مراد52882

ناجح7455.538.55438.5260.535181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنسلٌم عادل سلٌم ابراهٌم52883

ناجح68.550.53854.536.5248.0341717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنسلٌم محمود اسماعٌل احمد52884

ناجح43.532.52939.529173.529131540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنسٌد احمد سٌد حسٌن52885

ناجح5441314229197.0321615.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنشرٌف محمد حامد عبدهللا52886

ناجح70.5553751.536.5250.5301915.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنشنوده رومانى سمٌر سٌحه52887

ناجح68.5483952.539247.0341816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنشهاب عبدهللا محمد ٌونس52888

ناجح79.558406039.5277.035181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنشهاب ٌاسر عباس مرس52889ً

ناجح78.5553958.539270.033181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنصالح مصطفى عبده حسنٌن52890

ناجح6338.53548.534.5219.531181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنصالح خالد صالح الدٌن محمد52891

ناجح49.53829.538.527182.5311814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنصالح محمود عبدالفتاح خلٌفه52892

ناجح47.53727.534.527173.5321812.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنضاحى محمد رشاد محمد52893

ناجح77.5584055.540271.033171240املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنضٌاء الدٌن ربٌع صابر اسماعٌل52894

ناجح73563950.534.5253.033171440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنطارق خالد فاٌز السٌد52895

ناجح59.5423642.532.5212.531181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنطارق مصطفى هاشم احمد52896

ناجح534232.542.527.5197.530181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعادل على احمد ابراهٌم52897

ناجح55.543364533.5213.0291814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعادل كامل سمعان جرجس52898

ناجح69.555375738256.5321714.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن احمد ابراهٌم عالمى52899

ناجح74.5574058.538268.0371713.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن احمد عبدالرحٌم احمد52900

ناجح7857.54059.540275.030171440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن السٌد عبدالحمٌد السٌد52901

ناجح65.5453945.530225.0351715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن اٌمن محمد ابو المجد52902
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ناجح59.544384530216.534141340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن بدٌر علً احمد52903

ناجح7448395237250.0301715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن حسٌن حسن محمود52904

ناجح77.554.539.553.537262.0381715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن حمدان على رشوان52905

ناجح50.5383751.535212.0291716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن خلف احمد ابراهٌم52906

ناجح7158405740266.0331715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن رجب حماده شحاته52907

ناجح7454.5405938.5266.0351715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن صبري عبدالمنعم عبدالقادر52908

ناجح66.542.536.55734236.5341715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن ضاحً صبره امٌن52909

ناجح7444.5405837.5254.0331716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن عاطف حسان عبداللطٌف52910

ناجح72.533.5375633232.0321716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن عاطف رمضان محمود52911

ناجح785939.56039.5276.037171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن عصام حامد عبداللطٌف52912

ناجح73.542375136.5240.0321713.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن علً سعد عل52913ً

ناجح77.55837.55638267.0361717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن عماد زكى محمد52914

ناجح68.53738.554.532.5231.0351818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن عوض خلف محمد52915

ناجح683938.554.535.5235.534181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن عوض كمال محمد52916

ناجح71.544.539.55834.5248.033181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن فتحى محمود مصطفى52917

ناجح73.543.54057.536.5251.033181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن محمد حماده عبدالجواد52918

ناجح79594059.540277.536171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن مصطفى عبدالحمٌد عبدالجواد52919

ناجح7138.539.55432.5235.531171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن هانى غالب ابوزٌد52920

ناجح7657.5405940272.533181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن هانً عبده عبدالرحمن52921

ناجح6639.5385333229.533181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحمن هانً محمد عباس52922

ناجح66403754.532.5230.0331816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالرحٌم الوردانً عبدالرحٌم خلٌفه52923
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ناجح77.557.5405839272.037181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالعزٌز النحاس السٌد محمود52924

ناجح754038.55634243.5341815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدهللا ابراهٌم محمد عثمان52925

ناجح72.539.53957.535243.534181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدهللا احمد امٌن محمود52926

ناجح80544058.537269.5341816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدهللا بخٌت حماده عبدالقادر52927

ناجح7850385837.5261.5341814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدهللا تمام ابراهٌم تمام52928

ناجح77543758.539265.532181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدهللا عبدالحمٌد الوردانً عبدالمجٌد52929

ناجح795439.557.536266.030171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدهللا محمد كامل محمد52930

ناجح5747.532.55233.5222.5331815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدهللا محمود محمد على52931

ناجح61.537.5354731.5212.532181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدهللا ناصر صدٌق اسماعٌل52932

ناجح56.53635.546.528.5203.032181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدهللا ولٌد شعبان بكٌر52933

ناجح5736344331201.031181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالمسٌح ممدوح سعد حنا52934

ناجح7852406040270.034181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالنعٌم محمود عبدالنعٌم خلٌفه52935

ناجح77.551405937.5265.034181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالوهاب سٌد حامد اسماعٌل52936

ناجح79.552.5406039.5271.5331815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعبدالوهاب محمد احمد احمد52937

ناجح72.540.533.555.532.5234.5301614.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعدلً عادل عدلً سرجٌوس52938

ناجح71.544.534.55638.5245.033171540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعزالدٌن محمد حسن على52939

ناجح69.544.53753.539243.5361814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعالء حماده رشاد حسن52940

ناجح7241364528.5222.534161340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعالء حمدان دٌاب مرعى52941

ناجح694138.556.534.5239.533171340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعالء ٌاسر فٌصل حافظ52942

ناجح724634.557.536246.031171440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعلى احمد سٌد عبدهللا52943

ناجح554631.547.527.5207.5321714.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعلى ناصر جاد الكرٌم امٌن52944
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ناجح66.55236.547.533.5236.033151540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعلى هانى شحاته حامد52945

ناجح744939.56040262.5361716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعلً احمد علٌو عبداللطٌف52946

ناجح7348.5406039260.533171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعلً خمٌس حسن السٌد52947

ناجح75.554395435.5258.033151640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعلً صبري علً شرٌف52948

ناجح71.549.5405633.5250.535181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعلً عادل عبدالعال عل52949ً

ناجح5336.532.538.525185.527151840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعلً محمد علٌو عبداللطٌف52950

ناجح63.540.537.538.525.5205.5321617.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعماد سمٌر فاٌز عطٌه52951

ناجح73.5503954.539256.036171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعمار مصطفً عوٌس ابوالعال52952

ناجح56.54133.55526.5212.529141740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعمر عالء عطاهللا السبع52953

ناجح6748.54059.536251.034161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعمر قدرى عوض محمد52954

ناجح55.536394729206.529151640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعمر محسن خلف عبدالموجود52955

ناجح54.536.53144.523189.531161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعمر ناصر عباس عبدالنعٌم52956

ناجح58.536323924.5190.030171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعمرو حمدان دٌاب مرعى52957

ناجح77.5604059.539.5276.535181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعمرو خالد صابر اسماعٌل52958

ناجح55.534.53242.525189.5341816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعمرو خالد محمد صبره52959

ناجح64.547.534.54726219.534181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعمرو دٌاب علٌو حماده52960

ناجح7760406039276.036171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعٌسى احمد فؤاد عٌسى52961

ناجح7240.534.55034231.033161740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنفارس رمضان الغول حامد52962

ناجح57.54033.55034215.027151740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنفراج عبدالمحسن محمد مراد52963

ناجح77.551.53759.539264.535171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنفراج محمد عبدالحمٌد احمد52964

ناجح594435.55133.5223.033181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنفواز فتحى فواز عبداللطٌف52965
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ناجح494530.54828200.5321716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنكرلس حلمً سعد عبدهللا52966

ناجح58.544.5304830211.0321617.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنكرم فتحى حسن محمد52967

ناجح51.542.5304127.5192.5311716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنكرم محمد حماده محمد52968

دور ثانى000000.00000املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنكرٌم حربى عمر عبدالمجٌد52969

ناجح68484059.538.5254.026181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنكرٌم فتحً عطاهللا سٌفٌن52970

ناجح7760406040277.036171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنكرٌم محمد حامد محمود52971

ناجح7750406039.5266.534171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنكمال ولٌد عبدالغنً محمد52972

ناجح7149.54059.536256.024171540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنكٌرلس نبٌل بخٌت اسكاروس52973

ناجح66464059.538.5250.0291715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنكٌرلس هانً راتب جٌد52974

ناجح77.5594059.539.5275.5301813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمارٌو نادى فوزى صبحى52975

ناجح77.541314324.5217.0301815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمجدى لطفى حافظ ٌونس52976

ناجح75.55439.56039268.035171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد ابراهٌم معوض عبدالعال52977

ناجح74.555.5406038268.036181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد ابو النور عبدالجٌد عبدهللا52978

ناجح44.5443558.535217.0311715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد احمد بخٌت عبدالرحمن52979

ناجح7147.5405436.5249.0331715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد احمد محمد مكسر52980

ناجح634136.552.530223.033181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد اٌمن محروص محمد52981

ناجح66.542.53654.535234.532181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد ثابت عبدهللا عوض52982

ناجح64.549.5355534.5238.532181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد جمال سعد سلٌمان52983

ناجح77.557406040274.537171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد حسام الدٌن فاٌز فؤاد52984

ناجح8060406040280.037171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد حسن امٌن حسن52985

ناجح63.537.5355431.5221.535171540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد حمزه خلٌفه احمد52986
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ناجح60.547.53956.532.5236.031181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد دٌاب حجازى محمد52987

ناجح7657.5406039.5273.034171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد راغب محمود ضٌف هللا52988

ناجح63.537.530.54031202.533171440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد رضوان عبدالحمٌد عبدالرحمن52989

ناجح64.54436.54125211.03417.51340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد رفاعى عز الدٌن محمد52990

ناجح80594059.539277.536171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد رمضان عبدالعزٌز احمد52991

ناجح7247394331232.036151540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد سعد عبدالعزٌز احمد52992

ناجح613928.539.525.5193.535171440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد شرٌف محمد حسن52993

ناجح584027.54024.5190.0291814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد صابر توفٌق حسن52994

ناجح54.547293725192.529181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد صبرى محمود عبدالهادى52995

ناجح7958405634267.0361815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد صبري احمد سلٌمان52996

ناجح79553955.532.5261.0381815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد صالح احمد محمود52997

ناجح57.541.5313720.5187.5311612.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد ضاحى كامل محمود52998

ناجح58.54631.537.526199.5311612.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عادل جبرٌل جادهللا52999

ناجح61463547.535.5225.0341712.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عادل موسى حسن53000

ناجح79.558405839274.533171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عارف خلف جاد53001

ناجح57.546.53648.531.5220.0321812.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عباس توفٌق عبدالحمٌد53002

ناجح7143.5394734234.532181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عبدالباسط عبدالصمد ابراهٌم53003

ناجح6743.53543.530.5219.530181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عبدالغنً احمد عبدالغن53004ً

ناجح77594058.539273.5351818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عبدالقوى عبدالرحمن عبدالحمٌد53005

ناجح76.558.54059.537.5272.034181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عبدالواحد خلٌل عبدالواحد53006

ناجح66.540.53744.529.5218.032171540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عبده الحامدي سالم53007
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ناجح72.549.539.55438253.5321816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عصمت احمد عبدالهادى53008

ناجح66.54436.542.534.5224.0291815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عالء علً محمد53009

ناجح71.553.54049.535.5250.0331816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد على فهٌم عبدالشافى53010

ناجح7456.5405840268.536181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد علً عبدالحمٌد محمد53011

ناجح68.554405437.5254.037181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد عمر حسن محمود53012

ناجح7558.5406039.5273.036181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد قذافى خلف محمود53013

ناجح7859406040277.0351814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد محمد علً احمد53014

ناجح70.552.5375332.5245.536171540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد محمود فراج حسٌن53015

ناجح59.546314435215.5371512.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد مظهر جاد محمد53016

ناجح72.556.539.558.539266.0391813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد موسى اسماعٌل عبدالوارث53017

ناجح66.55137.55634.5245.5361713.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد هاشم ٌونس عثمان53018

ناجح76.557.5405839271.034181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد هالل محمد هالل53019

ناجح77.559.5406040277.036171540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمد ٌاسر رفعت عبدالرحمن53020

ناجح7659.5406040275.536181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمود اشرف عرفان جاد الكرٌم53021

ناجح61.545.537.53827.5210.0361816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمود اٌمن عبدهللا صابر53022

ناجح75.557.539.556.538.5267.536181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمود اٌهاب عبدالحمٌد محمد53023

ناجح71.554.539.55736.5259.0361812.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمود حربى البروكى امٌن53024

ناجح6955.53951.535250.0361614.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمود عرفه موسى محمود53025

ناجح73.5564058.537265.036181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمود عالء الدٌن عبدالمجٌد حامد53026

ناجح7557.54058.539270.0371813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمود عماد الدٌن حلمى عوض53027

ناجح70.55339.551.534.5249.035171340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمود محمد حسن سلٌمان53028
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ناجح67.55536.55132242.034171440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمود محمد حشمت عبدالراضى53029

ناجح69.55638.55136251.0321814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمحمود محمد محمود سلٌمان53030

ناجح74.5584053.539.5265.5361813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمروان رجب رشوان عبدالحمٌد53031

ناجح77.558.54059.540275.5371814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمروان مصطفى حلمى عوض53032

ناجح70.553.5405840262.037181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمصطفى حسان على عبدالواحد53033

ناجح71.55139.556.537.5256.0351715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمصطفى دٌاب على عبدربه53034

ناجح74.557.54059.540271.535181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمصطفى رجب شعالن عبدالعزٌز53035

ناجح7759406040276.035181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمصطفى رفعت محمد متولى53036

ناجح6341.533.54224204.031181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمصطفى رمضان عبدالنعٌم محمد53037

ناجح6442.531.538.524.5201.027181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمصطفى عاٌد صدٌق محمد53038

ناجح67.547.5355132233.031181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمصطفى كمال خلٌفه على53039

ناجح685639.556.538.5258.534181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمصطفى محمود سٌد محمد53040

ناجح755539.55539263.5321814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمصطفى محمود على احمد53041

ناجح65.5533951.532.5241.529181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمصطفى محمود مصطفى سٌد53042

ناجح70.550.5375134243.031181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمعاذ اٌمن غرٌب عبدالحمٌد53043

ناجح75.5594059.539.5273.530181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمكارٌوس مؤمن كامل مرجان53044

ناجح6043314325202.0331814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمؤمن سعد خلٌفه حسن53045

ناجح72.556.54053.538260.5321813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمؤمن وائل عبدالحمٌد عبدالشاف53046ً

ناجح74583956.537.5265.033181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمؤٌد حمدان ابوالحسن متولى53047

ناجح57.54733.54733218.030181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمٌنا اٌمن الجرٌو بخٌت53048

ناجح72.559406040271.535181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمٌنا رومانى نصرى بخٌت53049
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ناجح77.558406040275.534181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنمٌنا عدلى سمعان عبده53050

ناجح70.5533757.538.5256.533181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌننادر دٌاب صابر حسن53051

ناجح73.555.53958.538264.535191540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌننور الدٌن محمد نور الدٌن محمد53052

ناجح69.55237.551.534244.5321816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌننور محمد سٌد محمود53053

ناجح7148.53450.533237.0341814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنهاشم حسن محمود حسٌن53054

ناجح5339.534.54427.5198.531181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنهمام محارب همام احمد53055

ناجح7151.5395339253.5331715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنوحٌد عدلى جرجس مجلع53056

ناجح58423848.533.5220.0341815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنولٌد محمد حسانٌن خلٌفه53057

ناجح6448.537.54434.5228.533161540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنوهٌب مٌالد وهٌب عبدهللا53058

ناجح6444.536.542.532219.531181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌاسٌن هوسام ابراهٌم تمام53059

ناجح76.553.538.55436258.536181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌسى رومانى ودٌع شفٌق53060

ناجح55.54331.54332205.034161740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌسى صابر كامل نصرى53061

ناجح7257.539.56040269.0341717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌوسف احمد سٌد رٌاض53062

ناجح7855.5406040273.536181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌوسف حسن حسٌن عوض53063

ناجح73.55539.550.537.5256.0341615.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌوسف حسن ٌوسف السٌد53064

ناجح73.552395837259.5331813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌوسف شعبان نافع مرس53065ً

ناجح6049.53533.526.5204.532181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌوسف عثمان عبداللطٌف عبدالموجود53066

ناجح78.557.5406040276.034181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌوسف فتحى محمد محمود53067

ناجح77.558405640271.5321715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌوسف محمد رفعت رشاد53068

ناجح76.559406039.5275.0341715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌوسف محمود ٌوسف احمد53069

ناجح7248.537.55738253.033171540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌوسف مصطفى محمد محمد عبدهللا53070
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ناجح75.55538.558.539.5267.030171540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنٌوسف منصور صدٌق محمد53071

ناجح575235.551.522.5218.5371717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاحالم صدقى شعبان جالس53072

ناجح45.551.53443.520194.536171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاحالم مظهر حسن ٌوسف53073

ناجح6853.538.55636252.037171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاراده صابر محمد حسن53074

ناجح423831.544.523179.036161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتارزاق محمد رزق نظٌر53075

ناجح5653334527.5214.5311417.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاروى احمد خلٌفه خلٌفه53076

ناجح73.558.539.55437.5263.040141740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاروى ناصر على مرسى53077

ناجح74.558395838.5268.040161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتازهار اشرف محمد مصطفى53078

ناجح5548.53449.521.5208.538171940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء ابوزٌد احمد ابوزٌد53079

ناجح494935.54825.5207.037171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء احمد جابر اسماعٌل53080

ناجح73.552.5385434.5252.5371616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء احمد محمد حسن53081

ناجح7757.54057.539271.038171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء حافظ عدلً فهم53082ً

ناجح45.54529.544.525189.537181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء حسٌن محمد حسٌن53083

ناجح71.559405637263.5371817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء حماده جوده محمد53084

ناجح4951.532.54828.5209.5371716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء حماده رمضان محمود53085

ناجح61.556345029.5231.0371717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء حمدان بخٌت حامد53086

ناجح76.559.54057.540273.538171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء رافت احمد عبدهللا53087

ناجح6555.5405635.5252.0381717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء رجب عبده عل53088ً

ناجح74.553.53652.534.5251.037181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء رفعت حسن محمد53089

ناجح554637.549.530218.0371815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء سمٌر عبدالرحٌم محمد53090

ناجح605338.55028229.5381817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء عوض كمال محمد53091
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ناجح66.558.53855.537.5256.037181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء مالك توفٌق رزق53092

ناجح6338.53854.530224.0381816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء محمد صادق سلٌم53093

ناجح8060406040280.0401818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء محمد صدٌق عبدالحمٌد53094

ناجح78.5604055.540274.0401818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء محمد عبدالموجود صدٌق53095

ناجح78.558.5405438.5269.5401818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء محمود حماده جاد هللا53096

ناجح77.540.5344333228.0351815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء محمود سعد احمد53097

ناجح7146.536.54632.5232.535181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء محمود عساف احمد53098

ناجح54.539.53548.527.5205.0301816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء محمود محمد حسٌن53099

ناجح7450.539.552.533.5250.034181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء مصطفى على امٌن53100

ناجح59.543.535.54932.5220.0311817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسراء ناصر كمال ٌونس53101

ناجح45.541.525.545.530.5188.5331817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسرار سٌد سالم عبدالعزٌز53102

ناجح4636.53340.527183.029181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء احمد عبدالعزٌز عل53103ً

ناجح61.5443743.530.5216.5371818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء السٌد حماده السٌد53104

ناجح58.537.53746.531210.535181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء حسن محمود جوده53105

ناجح5742.53746.531214.0321818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء حسنى محمد على53106

ناجح8060405740277.0381817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء خالد سلٌم سلٌمان53107

ناجح47.53635.54626.5191.529181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء سالم احمد عبدالمجٌد53108

ناجح4337.535.54027183.030181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء شعبان جابر محمد53109

ناجح48.539.534.54026188.5281819.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء عارف البدرى على53110

ناجح453632.538.525177.0301818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء عارف محمد على53111

ناجح8059.5406040279.5391818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء عبدالموجود محمد صدٌق53112
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ناجح66.552.5385333243.038181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء عمرو صالح حماده53113

ناجح4736353622176.034181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء قناوي احمد ابو زٌد53114

ناجح5137.53540.530194.0361815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء محمد حماده جابر53115

ناجح533232.53829.5185.0391816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء محمد محمد عبدالحلٌم53116

ناجح47.538.530.54026.5183.0311817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء ناصر محمود محمد53117

ناجح51.53736.541.529195.5341818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء نبٌل عبده عبدالحمٌد53118

ناجح61.544.5374335.5221.537181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسٌا محمود عبدالمنعم همام53119

ناجح74.55937.558.538.5268.037181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسٌا نبٌل دسوقى قناوى53120

ناجح6240.5354131209.5371818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاصاله صابر شعبان عبدالوهاب53121

ناجح59.541.5334134209.0371818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتافنان محمود احمد عبدالعزٌز53122

ناجح44.533.536.540.523178.0371814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاالء مؤمن مقبول محمود53123

ناجح8058406039.5277.5391818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتالزهراء احمد السٌد احمد53124

ناجح8060406040280.0391818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتالفت صبرى حامد عباس53125

ناجح62.543.536.54231215.5381818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامال سمٌر محمد عبداللطٌف53126

ناجح6043.5344329209.534181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامانى احمد السنوسى امٌن53127

ناجح57.532.53637.532.5196.034181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامانى عنتر متولى حسن53128

ناجح61.5363842.534212.0351818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامانً عزت عبدالحمٌد احمد53129

ناجح67.532.5354126202.037181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامل بدرى حماده عبدالعاطى53130

ناجح65.534304739215.536.5181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامل خالد رمضان على53131

ناجح5143394628.5207.5351817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامل عالء ابوزٌد محمد53132

ناجح5237.53441.530195.036181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه اشرف عبدالحمٌد محمود53133
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ناجح684639.550.535239.036181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه اٌمن حسن محمد53134

ناجح77.5604059.539276.036181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه اٌهاب جالل طغٌان53135

ناجح74594059.539271.538181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه جمال على ابوزٌد53136

ناجح51.54137.54427.5201.5341815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه حاتم سعد بدوى53137

ناجح60.5573850.532238.0371817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه رجب عوض احمد53138

ناجح58513745.528219.533181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه رفعت عبدالموجود امبن53139

ناجح50523740.525204.533181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه زٌن العابدٌن كمال محمود53140

ناجح51.55037.54424.5207.5301814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه عادل كامل محمد53141

ناجح74.5523950.533249.0361818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه فٌصل احمد موسى53142

ناجح4937363926.5187.5301814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه محمد السٌد عبدالهادى53143

ناجح69.554.537.55529245.535181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه محمد رٌاض عبدالرحٌم53144

ناجح77.560406039.5277.039181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه محمد سٌد عزالدٌن53145

ناجح59.55038.54426218.0381812.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامنٌه محمد ناجً عبده53146

ناجح69.5533850.534245.0381816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامٌره اشرف رمضان عبدالمجٌد53147

ناجح5246.536.54126202.032181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامٌره حلبصى محمد حسٌن53148

ناجح56.545.533.54525.5206.031181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامٌره عاطف انور محمد53149

ناجح77.5583856.536.5266.539181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامٌره عبدالستار بكٌر صالح53150

ناجح78.5573856.537.5267.537181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامٌره عبدالنعٌم محمد حسٌن53151

ناجح77.55737.555.535.5263.0341715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامٌره فرغل عبٌد حسن53152

ناجح5953.536.547.528.5225.0331814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامٌره ٌاسر ناصر محمد53153

ناجح7656.53755.537262.0371715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامٌنه عماد رٌاض عبدالمجٌد53154
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ناجح5246.536.537.523.5196.036171340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتانتصار جاد على محمد53155

ناجح56.54436.54431212.0331717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتانتصار شعبان سعد ابو زٌد53156

ناجح7860405740275.0361818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتانجى عادل عدلى سلٌمان53157

ناجح5354364931223.035181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتانجً مراد محمد عل53158ً

ناجح5754.535.544.532223.5311818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌات السعودى عبدالحمٌد عبدالرحٌم53159

ناجح62.55737.546.533.5237.0351818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌات جاد حسٌن سٌد53160

ناجح535236.54630.5218.0351818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌات جمال نصر محمد53161

ناجح60.5553745.530228.0371817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌات حسن عبده حسن53162

ناجح765938.552.538264.0401818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌات شرٌف محمود رٌاض53163

ناجح75.559385538265.5401818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌات عمرو سعد السٌد53164

ناجح52.54836.54029206.034181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌات ٌاسر جابر بكرى53165

ناجح53.5533746.530.5220.5371818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌمان حامد دروٌش احمد53166

ناجح74.559.536.550.538259.0371818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌمان حسٌن احمد عبدالحلٌم53167

ناجح5355.5374631.5223.0301818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌمان رمضان حسن عل53168ً

ناجح48463642.526198.5341718.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌمان شرٌف بدارى حسٌن53169

ناجح7560395639269.0401818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌمان شعبان عبدالراضى عبدالمجٌد53170

ناجح75.559405639.5270.0401818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌمان صالحٌن حسن ابوالعال53171

ناجح79604056.540275.5401818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌمان عالء الدٌن محمد احمد53172

ناجح435234.53731197.5341818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌمان على عبدالرحمن محمود53173

ناجح6157.53750.537.5243.5401816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌمان فتحً محمود محمد53174

ناجح72.5523751.536.5249.5401818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌمان محمود عبده محمود53175
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ناجح49.54834.539.533204.5331818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه احمد حسانٌن عبدالمجٌد53176

ناجح74.55539.55234255.034181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه احمد فؤاد محمد53177

ناجح7359395739267.036181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه احمد محمد سالم53178

ناجح73.5573545.531.5242.5361818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه اشرف حامد عبدالمجٌد53179

ناجح78.55739.555.539.5270.039181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه اٌمن محمود خلٌل53180

ناجح7843.5384030.5230.040181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه جمال جالل احمد53181

ناجح79.5604059.540279.040181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه جمال ناصر ابوزٌد53182

ناجح70.54634.548.528.5228.0391818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه حشمت محروس عقال53183

ناجح6557.532.54428.5227.540181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه خلف عبدالكرٌم دٌاب53184

ناجح6652.529.544.529221.537181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه رجب السٌد فؤاد53185

ناجح72.551354228228.538181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه شعبان سعد محمود53186

ناجح795839.55437.5268.039191940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه عاطف عبدالعظٌم عبدالعزٌز53187

ناجح744436.54830232.5381919.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه عبدالحلٌم حافظ محمدٌن53188

ناجح66.547.5375129.5231.535181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه عبدالحمٌد عبدالغنى عبدالحمٌد53189

ناجح72.552.53849.532244.5381816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه عصام الدٌن محمود عبدالحلٌم53190

ناجح59.55033.542.525.5211.0381816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه مالك مهنى رشوان53191

ناجح75.556.5395437262.039181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه محمد عبدالرؤف محمد53192

ناجح7755.5385534259.539181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه محمود كامل محمد53193

ناجح745534.542.530.5236.538181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه محمود محمد على الدٌن53194

ناجح67.552364027222.533181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه معبد احمد محمد53195

ناجح67.55336.543.530.5231.038181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه ممدوح مرسً عبدالعزٌز53196

(43)



ناجح7055354631.5237.534181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌه ٌاسر حسن ابوسرٌع53197

ناجح5944.53444.525207.035181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبدور عماد ابراهٌم محمد53198

ناجح786039.55639272.537181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبدور محمود جابر عبدالعزٌز53199

ناجح8059405739.5275.536171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسمله حسن على عبدالحمٌد53200

ناجح5142.538.545.523.5201.033181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسمه اسعد ابوالسعود محمود53201

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسمه بدارى نصر سٌدهم53202

ناجح80594058.540277.5361814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسمه طارق ابو زٌد محمد53203

ناجح79.558.5395840275.037181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسمه عاطف ابوالسعود احمد53204

ناجح60.5463955.537.5238.5361817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسمه عبدالعال رشاد دسوقى53205

ناجح79573956.538269.5371817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسمه محمد ٌوسف احمد53206

ناجح8054.53957.538.5269.5371817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسمه محمود عبدالراضى محمد53207

ناجح80574056.540273.536181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسنت ربٌع رشدي محمد53208

ناجح70.551.537.555.529244.039181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسنت كمال عبدالراضً عبدالعال53209

ناجح7757405237.5263.539181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسنت ناصر فهمً زك53210ً

ناجح76.5604056.538271.036181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبسنت ٌاسر محمد ابراهٌم53211

ناجح79.5604056.538.5274.539181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتترفٌنا اٌمن سمٌر سٌحه53212

ناجح80583958.538.5274.035181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتتسنٌم عبدالناصر حافظ عل53213ً

ناجح6548.538.551.528231.5361817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتتغرٌد خالد عبدالراضً عبدالعال53214

ناجح5034.530.540.524179.5311816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتتغرٌد محمود ابراهٌم السٌد53215

ناجح58383339.524192.5301816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتجهاد ربٌع السٌد عبدالرحٌم53216

ناجح8056.5395736.5269.0361817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتحبٌبه خالد مرزوق محمد53217
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ناجح7649.5395336253.5361817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتحبٌبه عبدالرحٌم عبدالحمٌد عبدالكرٌم53218

ناجح6341.536.55129221.038181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتحسناء السعودى عبدالعزٌز على53219

ناجح714938.54629233.5361815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتحسناء حسن محمود احمد53220

ناجح61.534.539.539.528203.0381817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتحسناء محمد جابر حافظ53221

ناجح543531.53923.5183.0321517.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتحلٌمه خلٌل اسماعٌل خلٌل53222

ناجح58.5453843.533218.0391817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتحنان اٌمن احمد صابر53223

ناجح74.5443950.539247.040181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتحنٌن ربٌع الدٌب ابو الحسن53224

ناجح7149394839246.040191640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتحنٌن محمد مصطفى ابو زٌد53225

ناجح44.539.530.536.520171.0311817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتخدٌجه احمد عبٌد احمد53226

ناجح71.55938.55839.5266.540181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتخلود احمد رجب محمد53227

ناجح6850.53856.538251.040181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتخلود سامح حامد عبدالقادر53228

ناجح49.5433845.531.5207.537171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتخلود محمود محروس عبدالنعٌم53229

ناجح7150.538.55035.5245.539191640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتخلود ولٌد فوزي السٌد53230

ناجح76.55438.556.535260.5401815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدالٌا خالد عبدالرحٌم عل53231ً

ناجح79564057.538270.540181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدالٌا خٌري ابراهٌم مهران53232

ناجح65413448.531.5220.033181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدالٌا فراج محمود فراج53233

ناجح47.535313927.5180.0321817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدالٌا ناصر عبدالعزٌز عزالدٌن53234

ناجح613937.548.533219.0371816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدتٌا اشرف سٌد حسن53235

ناجح56.5393743.529.5205.538181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدعاء بخٌت عبدالعال المصرى53236

ناجح764738.55338252.539181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدعاء جابر عالم سلٌمان53237

ناجح6035.533.538.527.5195.037181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدعاء شرشار جالل ابوالعال53238
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ناجح50.542384430.5205.037181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدعاء مظهر فهمً دروٌش53239

ناجح46.539.53133.521.5172.031181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدنٌا ابوالحجاج حماده محمد53240

ناجح69554052.537.5254.040191540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدنٌا الحسٌن دروٌش حسن53241

ناجح7960406040279.0401916.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدنٌا حسانٌن عبدالمجٌد محمد53242

ناجح5948394926221.033181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدنٌا حماده عبدالاله عبدالحفٌظ53243

ناجح50.550385432224.5391814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدنٌا خالد رمضان عثمان53244

ناجح71543956.536256.5391815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدنٌا خلف محمود البصٌلى53245

ناجح72493958.533.5252.039181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدنٌا على نور احمد53246

ناجح76.55138.558.534258.539181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدنٌا كحالوي حسٌن محمد53247

ناجح6150.53854.529.5233.539191740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدنٌا محمد احمد احمد53248

ناجح69.55438.55632250.0371914.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدنٌا محمد موسى سٌد53249

ناجح7960406040279.036.51816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدٌانا ذكرٌا خلف حكٌم53250

ناجح7959.54059.539.5277.5371716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدٌانا صبرى رشوان عبدالحمٌد53251

ناجح433736.545.522.5184.529161540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدٌنا ربٌعى محمد على53252

ناجح68.551.53852.534.5245.038151640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدٌنا صالح صابر محمد53253

ناجح504937.54429.5210.033181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدٌنا عاصم محمد على53254

ناجح504936.538.526200.0351816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدٌنا عاطف احمد على53255

ناجح6349374731227.038181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدٌنا محمد رمضان سٌد53256

ناجح78.559.5405939276.039181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدٌنا محمود صدٌق عبدالحمٌد53257

ناجح7555.5405939268.536181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترانا عالء احمد عبدالمجٌد53258

ناجح77.559.5405940276.037191840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتراندا محمد عمران محمود53259
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ناجح62.54030.55130214.038191740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترانده حامد محمد عبدالقادر53260

ناجح8050.54055.539.5265.536191740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترانٌا رفعت سعد احمد53261

ناجح72.552.539.55339256.537181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترانٌا فرج علً حسن53262

ناجح7552.539.554.539260.5361715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترانٌا محمود سٌد عبدالرحٌم53263

ناجح5030334133187.031161440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترانٌا محمود محمد مهدى53264

ناجح7654.538.55538262.0361816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحاب احمد ابو عمره محمد53265

ناجح70453749.533234.534181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحاب حامد محمد احمد53266

ناجح70.541.537.54535229.5341916.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحاب حربى دروٌش اسماعٌل53267

ناجح7955.539.55637267.035191740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحاب حسن عزالدٌن مصطفى53268

ناجح514537.543.531208.0331815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحاب حسنى عبدالعزٌز محمود53269

ناجح76.557.539.556.537267.0341816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحاب صبرى محمد حماده53270

ناجح7958.5405839.5275.0351816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحاب عصام عبدالحمٌد عبداللطٌف53271

ناجح705039.547.534241.0351916.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه ابوزٌد محمد السٌد53272

ناجح79.559405939.5277.037191740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه احمد عبدالحمٌد عبدالحمٌد53273

ناجح79.5604057.539.5276.5371917.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه اسامه ابو زٌد على53274

ناجح49.540.531.545.529.5196.533191640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه حربى على جادهللا53275

ناجح71.547.5395337.5248.531191640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه خلف صبره راغب53276

ناجح75.554.5405739266.0351917.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه سعد السٌد عبدهللا53277

ناجح6836.537.552.534228.5341915.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه سعد خلٌل حافظ53278

ناجح80594055.539.5274.033191640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه عادل حسانٌن متولى53279

ناجح66534056.539.5255.035191640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه عبداللطٌف حماده محمد53280
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ناجح74.546.539.554.538253.0361915.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه عبدالناصر محمود حسٌن53281

ناجح64.554.529.55233233.5341915.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه عالء حسنٌن حماده53282

ناجح8059.5406040279.5381818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه محمد عجمى احمد53283

ناجح7052385435249.036181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحمه محمود محمد على الدٌن53284

ناجح535035.55034.5223.0341616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترحٌل على عباس همام53285

ناجح7959.5406040278.534181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترشا احمد ربٌع محمد53286

ناجح5946.532.555.536.5230.033181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترضوى شحاته محمد سالم53287

ناجح79.559406040278.5361817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترغده جوده على جوده53288

ناجح5038.52746.522.5184.535171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترقٌه حسٌن محمد خلٌفه53289

ناجح6139.527.54929206.0341816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترقٌه عاطف صابر عبدالباسط53290

ناجح4943244930.5195.532171540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترنا حسان صادق عبدالحافظ53291

ناجح4346294932.5199.5341715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترندا رفعت محمد عوض53292

ناجح7558.539.555.536264.536171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتروان عبدالحمٌد احمد ابراهٌم53293

ناجح8060406040280.0381617.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترٌم عماد احمد متول53294ً

ناجح74.557.5355738.5262.5361718.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترٌهام جمال خلف سلٌم53295

ناجح66583653.534247.537171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترٌهام حسن علً عل53296ً

ناجح7559.538.558.536267.5391716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترٌهام حسٌن شحاته محمود53297

ناجح7960406040279.0391718.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترٌهام رشوان عبدالرحٌم رشوان53298

ناجح806038.56039.5278.0371717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترٌهام صالح عثمان عبدالمجٌد53299

ناجح4638.5274927187.5361515.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترٌهام محروس عبدالغنى احمد53300

ناجح49.536.52844.526.5185.032141640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترٌهام محمد ابراهٌم محمد53301
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ناجح57.534.528.54022.5183.031151640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناترٌوان شرٌف احمد عبدالمنعم53302

ناجح71.551.538.55033244.5361618.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزلفه احمد عبدالمجٌد عبدالمجٌد53303

ناجح765038.55537256.5351517.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزمزم عبدالموجود محمد عبدالموجود53304

ناجح7651.537.55336.5254.5391816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزٌنب اشرف حسٌن خلٌل53305

ناجح6347.538.54428.5221.5341816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزٌنب السٌد نورالدٌن بالل53306

ناجح57.54938.54228215.038151740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزٌنب بالل تمام محمد53307

ناجح795938.557.540274.0391816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزٌنب جاد علً عبدالموجود53308

ناجح7959.538.55740274.040171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزٌنب خالد محمد احمد53309

ناجح66.543.538.54528.5222.0381616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزٌنب خالف محروس حسٌن53310

ناجح44312530.521151.528141640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزٌنب عالء اسماعٌل احمد53311

ناجح805438.553.540266.0401817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزٌنب محمد شحاته عبدالحافظ53312

ناجح60.545384230.5216.0371616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزٌنب محمد صدٌق عبدالمجٌد53313

ناجح6548.53542.532223.0391516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتزٌنب ممدوح احمد على53314

ناجح623236.541.521193.035.51515.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره اسحق ناجح وهبه53315

ناجح71.537.537.547.530224.039.5171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره اشرف جابر شحاته53316

ناجح7140.5303727.5206.0371416.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره اشرف محمد حسن53317

ناجح5833.5353625.5188.035.51716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره اٌمن جمال حبٌب53318

ناجح62.540.53140.528.5203.0311616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره حسن على رشوان53319

ناجح79.557.5405739.5273.5371616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره خالد حامد محمد53320

ناجح79.5604059.540279.0381516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره خالد محمد ابراهٌم53321

ناجح79.558.54058.539.5276.0371616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره عاطف فتحى محمد53322
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ناجح78.5544056.538.5267.538161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره كامٌل نظٌر سدراك53323

ناجح6433.52936.520183.0331516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره كرم مالك ابوزٌد53324

ناجح5933.5313523.5182.0331616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره محمود محمد مهدى53325

ناجح73.547395536250.5381516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره مفٌد ودٌع راغب53326

ناجح7957.5406039275.537.51616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتساره نبٌل تامر جرجس53327

ناجح60.53431.535.524.5186.0321616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسالمه نبٌل محروس هاشم53328

ناجح64.538.5344425206.0371616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسلسبٌل محمد محفوظ دٌاب53329

ناجح8059.5406040279.5371616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسلمى اسامه محمد دروٌش53330

ناجح7858.538.55438267.0401616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسلمى حامدى محمود ٌونس53331

ناجح79.558.537.55037.5263.0351516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسلمً صابر عبدالراضى محمد53332

ناجح79.558405638271.536161740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسلمً محمد حسن عباس53333

ناجح78.558.5405940276.0371716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسلمً ممدوح حسن احمد53334

ناجح7860406040278.0391719.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسلمً ٌاسر محمد عبدالهادي53335

ناجح65.538.53452.525.5216.035161840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسلوى ابوزٌد محمد عبدالقادر53336

ناجح5747385335230.0391616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسلوى شعبان خمٌس عبداللطٌف53337

ناجح52.533.538.53723.5185.0321617.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسماح جابر عبدالباسط طه53338

ناجح57.53636.53727194.029161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسمر حسن كمال جاد هللا53339

ناجح76.552395539.5262.0401717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسمر صابر عبدالمنعم عبدهللا53340

ناجح75514055.538259.5371717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسمر عبدالقادر محمد حسٌن53341

ناجح7138.53735.527.5209.5381617.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسمر ممدوح راشد ابو زٌد53342

ناجح61.535.530.532.521.5181.5311716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسمر والً حلمً عبدااله53343
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ناجح79.560406040279.537162040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسمر ٌاسر عبدالحمٌد حامد53344

ناجح6535.5393929207.535.51619.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسمٌره بشٌر شحاته سٌدهم53345

ناجح70.552395639.5257.0361719.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسمٌه زغلول حسٌن عبدالعال53346

ناجح64.546.539.539.530.5220.5341619.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسناء جمال عبدالمجٌد احمد53347

ناجح6651404938.5244.5351618.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسندس امٌن محمد محمد53348

ناجح6645.53942.532225.038181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسها اسماعٌل محمد عبدالموجود53349

ناجح7155395434253.038191840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسها صبري عبده محمود53350

ناجح62.537.539.54024.5204.037181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسها عرفه رشاد عبدالرحٌم53351

ناجح65.54238.54230218.0391818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسها ناصر جابر فراج53352

ناجح55.538363529193.535181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسهى عارف حسٌن محمود53353

ناجح50.5363132.524174.034161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسوزان محمود ابو زٌد احمد53354

ناجح5038.533.53724.5183.5321916.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسوسن حمدان حسن سعد53355

ناجح73.5533956.538260.0361918.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسٌمون نبٌل كمال فرج53356

ناجح49.537.528.537.520.5173.5311713.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشادٌه احمد على ابوزٌد53357

ناجح73.546343923215.536181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشاهندا اٌمن جمال عبدالحمٌد53358

ناجح7248.535.543.531230.538181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشاهندا صالح اسعد محمد53359

ناجح65.53634.538.526.5201.034181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشاهندا عبدا هللا السٌد محمد53360

ناجح7752.537.54737251.0351913.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشروق خالد حسن امٌن53361

ناجح7955375639.5266.539191540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشروق خمٌس راشد محمد53362

ناجح67.5533546.527.5229.538181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشروق رشاد جابر عبدالعزٌز53363

ناجح6038.5283623.5186.0361714.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشروق عبدالناصر عمران محمد53364
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ناجح77.555.537.55339.5263.038181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشرٌن حسن عبدالبارى عبدالباسط53365

ناجح8053.537.552.540263.538191740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشرٌن عاطف محمود منصور53366

ناجح66.536.53640.533.5213.035181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشرٌن عبدالناصر رشدى محمد53367

ناجح4637263821.5168.5341711.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشرٌهان ادهم سعد الدٌن فهمى53368

ناجح65.547.534.538.525211.031181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد احمد شمندي احمد53369

ناجح8060406040280.037181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد احمد محمود رشوان53370

ناجح584028.53723186.5311715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد جمعه حماده احمد53371

ناجح6844.533.54432222.0381916.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد حسٌن كمال محمود53372

ناجح8060395136266.038191740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد خالد سعد الدٌن احمد53373

ناجح7249.5384630.5236.038181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد خالد عبده احمد53374

ناجح60343347.523197.5341713.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد رفاعى عبدالعزٌز عالم53375

ناجح75.558405838.5270.0401916.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد عبدالناصر البدري محمد53376

ناجح77.556.54055.534263.5401916.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد عالء على على53377

ناجح48.532.522.539.521164.0301812.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد محمد ابوالعال على53378

ناجح563235.54221.5187.033181240املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد محمد عبدالحمٌد حسن53379

ناجح6737.536.539.525.5206.037181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد محمود حسٌن حامد53380

ناجح785839.56040275.540192040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهد ممدوح عشرى مهران53381

ناجح7759406040276.040182040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشٌرٌن خالد رشاد عبدالعزٌز53382

ناجح57.539.537.54121196.5341813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشٌماء احمد دٌاب عبداللطٌف53383

ناجح49.533.539.540.520.5183.5301813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشٌماء السٌد فراج عالم53384

ناجح77.5554057.539269.0391814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشٌماء الوردانى جالل حسٌن53385
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ناجح6638.5385124.5218.0391813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشٌماء جاد حامد حسن53386

ناجح47.534334820.5183.033171440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشٌماء جمال على الوردانى53387

ناجح7434.5385321.5221.0351713.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشٌماء حمدى محمد حافظ53388

ناجح764638.55221.5234.034181440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشٌماء شرٌف مختار محمد53389

ناجح5333.534.548.520.5190.0311913.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشٌماء صبرى شرقاوى حسٌن53390

ناجح4533374720.5182.5301813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشٌماء على فؤاد دروٌش53391

ناجح6742.538.554.524.5227.037191640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشٌماء ناصر حامد نجم الدٌن53392

ناجح44.53136.54122.5175.530171440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتصابرٌن رفاعى كمال سعد53393

ناجح67.538.537.548.523215.0371911.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتصباح عبدالناصر حارص عبدالحمٌد53394

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتصباح محمود احمد حامد53395

ناجح72.55130.548.525.5228.0361818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتصباح محمود بخٌت محمود53396

ناجح74.55830.54123227.035171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتصفاء حماده على امٌن53397

ناجح724833.54325221.5371818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتضحً رفعت محمد محمود53398

دور ثانى40302014.519.5124.036191040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتضحً عمرو حامد عبدالحمٌد53399

ناجح77.555405638.5267.036172040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتضحً ماجد محمد حامد53400

ناجح8059405840277.039172040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتضحً محمود جاد محمود53401

ناجح805939.55638272.536172040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتضحً ٌسري رفعت عبدالرحمن53402

ناجح5736.52634.521.5175.536171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتعبٌر محروس سٌد عل53403ً

ناجح77.55937.557.538.5270.0391719.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتعزه على سٌد احمد53404

ناجح785838.551.536262.0381619.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتعصمت محمود محمد على53405

ناجح62.532273523179.5301917.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتعطٌات جمال محمد خلٌفه53406
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ناجح76.554.534.555.526247.0361719.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتعال عارف عبدالرضً حسن53407

ناجح644525.535.521191.033161940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتعال عبده حسانٌن احمد53408

ناجح63.548.5253420.5191.5311619.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادية بناتعال عالء حميد عبدالعاطى53409

ناجح66.5332333.520.5176.531161840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتعال علً محمد حماده53410

ناجح79.560405638.5274.0391719.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتعلٌاء سعودي محمد ابراهٌم53411

ناجح66.552.53140.527.5218.0371719.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتغاده جمعه البدرى عبدالمجٌد53412

ناجح68.552324125.5219.0331618.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتغاده رجب حارص عبدالحمٌد53413

ناجح60.5372234.521175.032161840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتغاده رجب حسٌن عبدالموجود53414

ناجح5838.530.53924190.032161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتغاده طارق صابر غالب حافظ53415

ناجح54.532.534.539.524185.033161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتغرام الصغٌر حسان عبدالحمٌد53416

ناجح6635374626.5210.5331716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتغرام محمد حسٌن حامد53417

ناجح69.535.538.544.537225.0321716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه اشرف محمد عباس53418

ناجح60.53836.544.537216.531171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه اٌمن رشوان محروس53419

ناجح7134394325212.0351816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه جمال شعبان عبدالمجٌد53420

ناجح72.545.5334731229.037171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه رجب عالم كامل53421

ناجح5233284021.5174.532171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه رفعت عبدالحمٌد عبدالجواد53422

ناجح57.530.528.540.521.5178.5311515.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه عاطف خلف موس53423ً

ناجح78.555.53859.539.5271.037181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه عصام اسماعٌل ابراهٌم53424

ناجح7960406039.5278.539181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه عالء فتحى ٌوسف53425

ناجح493233.54321178.5331517.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه فرٌد محمد على53426

ناجح69.542.538.55228230.5361717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه محمد البدرى حسٌن53427
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ناجح4130364223.5172.5311715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه محمد حسٌن عثمان53428

ناجح473129.53820165.5301716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه مختار احمد بٌوم53429ً

ناجح41.54429.543.521179.532161740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفاطمه ممدوح خلف سلٌم53430

ناجح5134.53036.521173.0321716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفرحه الدٌب عبادى احمد53431

ناجح59.5363843.521.5198.532171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفرحه حربً محمد عل53432ً

ناجح58.534.53740.521.5192.0321715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفرحه خمٌس محمود عبدالهادى53433

ناجح6135.5353821.5191.0331716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتفرحه ناصر حسن عبدالرحمن53434

ناجح49.5312537.522.5165.5291512.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتقمر عراقً احمد محمود53435

ناجح74.541.538.54935.5239.038181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتكاترٌن كرم بشرى موسى53436

ناجح74.542.538.546.532.5234.5391915.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتكرستٌن حسنى بدرى ابراهٌم53437

ناجح7250384938247.0391714.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتكرمٌنا عادل محروص عجاٌب53438ً

ناجح6231.529.541.525189.5311814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتكرٌمه مختار فؤاد كمٌل53439

ناجح704238.55137238.5311712.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتلبنً طارق ابو زٌد محمد53440

ناجح64.5313748.527208.035161440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتلمٌاء ناجً احمد عل53441ً

ناجح56363542.529198.536.5161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمادلٌن عدلى جوٌد عبده53442

ناجح5532.53542.530.5195.538.51715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمادنا طلعت صبحى مجلع53443

ناجح75.547.54056.535.5255.038.5171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمارتٌنا عطا لطفى مجلع53444

ناجح7746.5405639258.537.51718.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتماري اشرف ذكً موس53445ً

ناجح75.5584058.539271.037.51617.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمارٌز كرم لمعً ٌونان53446

ناجح59.53331.54229.5195.540181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمارٌنا اشرف شوقً خله53447

ناجح713837.55437237.539.5171940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمارٌنا ماهر لمعى موسى53448
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ناجح77504047.535.5250.0381817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرتٌنا عماد راضً حنا53449

ناجح66.539375331226.5381816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرتٌنا نعٌم صموئٌل رشدي53450

ناجح5231.53443.529190.0291716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمروه جمال هاشم مرسال53451

ناجح6032.535.548.529205.532191640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمروه رجب ٌوسف حسن53452

ناجح58.535375032212.5341815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمروه سٌد سعدالدٌن فراج53453

ناجح54.531363629186.5331615.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمروه شعبان ابوطالب عبدالمنطلب53454

ناجح5533.5304225185.5331717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمروه محمد عز الدٌن بالل53455

ناجح724634.549.528230.0351618.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمروه محمود محمود عبدالعال53456

ناجح51.5352939.521.5176.537171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌانه ابراهٌم كامل ابراهٌم53457

ناجح754437.55635247.534172040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم بخٌت فتحى محمود53458

ناجح53.531304722183.532171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم جمال عبدالراضى عبدالمجٌد53459

ناجح64.550.53658.535244.536.5171940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم حارس مرسال خلٌل53460

ناجح77.558406039.5275.037191940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم حمدي احمد محمد53461

ناجح7452.5405837261.536172040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم خلف محمد محمد53462

ناجح44.5332437.521.5160.5311614.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم رزق نسٌم لبٌب53463

ناجح73.54539.557.529244.536182040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم سمٌر اسماعٌل خلٌل53464

ناجح7957.5406040276.538162040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم شنوده لمعً عطٌه53465

ناجح45.535.535.54521182.537.5171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم صادق لبٌب رزق53466

ناجح7548.54056.532.5252.536172040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم عاطف عوض جاد هللا53467

ناجح7959.5406040278.538182040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم عماد احمد عبدالعال53468

ناجح6036.5354623.5201.030172040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم عمر محمد حسٌن53469
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ناجح5234.529.545.520.5182.038.5151840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم عٌد سامى بخٌت53470

ناجح58.53934.53923194.031151940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم عٌد عجمً السٌد53471

ناجح6738.52840.521195.0331718.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم فوزى عبدالرحمن ابوالعال53472

ناجح70.536.5385937241.037.51716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم ماهر لمعى موسى53473

ناجح8060406039279.038182040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم محسن محمد محمود53474

ناجح50.53226.547.521177.536171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم ممدوح الضبع حنا53475

ناجح75.55638.55732.5259.5361713.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم هانً ودٌع راغب53476

ناجح80604059.540279.539182040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌم ٌوسف فتحى ٌوسف53477

ناجح62.536.53145.522197.535.51717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمرٌهان اٌمن لبٌب بدرى53478

ناجح60.540.5385630225.0321717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتملك بدٌوى رٌاض محمود53479

ناجح52.54536.55525214.0331619.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتملك حمدان محمد عثمان53480

ناجح8060406039.5279.535171940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتملك عصام على عباس53481

ناجح7442345628234.035171940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتملك عطا اسعد احمد53482

ناجح78.558.5406040277.036171940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتملك عماد احمد عبدالحمٌد53483

ناجح634029.54522199.5361715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتملك مظهر على السٌد53484

ناجح76.542.5355127232.034171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتملكه محمد على السٌد53485

ناجح62.537.537.55730.5225.034171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار تغٌان احمد تغٌان53486

ناجح66.539.533.55124214.532171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار جمعه على على53487

ناجح64.536.5325524.5212.5331717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار حسٌن خدٌوى راشد53488

ناجح53.534.5304620184.0331716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار راضى عبدالحمٌد زٌن الدٌن53489

ناجح4537.529.53920171.031171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار رجب عبده جابر53490
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ناجح48.535.52848.520180.533171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار سٌد ابراهٌم محمد53491

ناجح50343043.521178.529181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار صبري خضر بكري53492

ناجح62403356.529220.533171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار طلعت احمد هرٌدي53493

ناجح724432.558.528.5235.536161840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار عالء محمود عبدالراض53494ً

ناجح71452845.524213.532171440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار على محمد حسن53495

ناجح62.5482449.527211.032191340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار محمد صابر على53496

ناجح61.54421.537.521.5186.028161540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار محمد عبدالهادي محمد53497

ناجح73.548.532.55129.5235.033171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار محمود سعد محمد53498

ناجح66.55329.552.525226.534181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار مدحت رشاد عبدالراض53499ً

ناجح66.545.528.54323206.5321815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنال كمال كمال الدٌن عبدالمجٌد53500

ناجح65.533.52640.523188.530181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه هللا ابراهٌم عمران ابراهٌم53501

ناجح76.550.53749.527240.535181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه هللا حربى احمد مصطفى53502

ناجح77.554.536.553.534.5256.534181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه هللا حسٌن فرٌد ٌوسف53503

ناجح7859406040277.035191840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه هللا سرور كامل عبدالحمٌد53504

ناجح7759406040276.037191840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه هللا شوقً كتانه احمد53505

ناجح78.55839.56040276.035181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه هللا صابر ابوزٌد احمد53506

ناجح5142.5253920177.530171640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه هللا عبدالرحٌم عبدالصبور عجم53507ً

ناجح7459.5405339265.535181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه هللا عالء حمدان مهران53508

ناجح6748.529.542.525.5213.034181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه هللا عالء صابر سٌد53509

ناجح7958.5406040277.537191840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه هللا عماد عصمت حافظ53510

ناجح72.555.535.55437.5255.036191840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه هللا محمدٌن حامد عبدالحمٌد53511
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ناجح77.55837.557.537.5268.039191840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه جالل احمد السٌد53512

ناجح51.552234221.5190.0331817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه شعبان عبده جابر53513

ناجح575221.537.521189.030191740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه عالء خلف هللا احمد53514

ناجح62.54631.534.523197.5321915.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنه قدرى محمد على53515

ناجح7355405032250.034191640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنى حامد سٌد حامد53516

ناجح70.540.5373422204.030191440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنى رفعت على توفٌق53517

ناجح7142.537.54126.5218.530191440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنى شعبان جالل عبدالحمٌد53518

ناجح6659.538.54833245.0361914.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنى عالء ناصر السٌد53519

ناجح5540.53233.521182.0321915.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنى فتحى حسٌن ابو زٌد53520

ناجح7747.537.544.529.5236.0351913.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنى قدري بكري سلٌمان53521

ناجح675536.54735.5241.0351916.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنى مظهر عبدالنبى اسماعٌل53522

ناجح62.5473439.526.5209.534191340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمها محمد محمود جوده53523

ناجح74.550.5395134.5249.533.5191640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمهرائٌل سامى فؤاد فهمى53524

ناجح50553637.528.5207.032171540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمهرائٌل عبدالفادى فخرى عبدربه53525

ناجح7451.5394835247.535191540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمى احمد محمد محمود53526

ناجح7959.54058.539.5276.538191640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمً اٌهاب شعبان امٌن53527

ناجح50.540.5273622176.031191340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمٌاده جبرٌل حامد عبدالمجٌد53528

ناجح7756.5395138.5262.035191540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمٌار مختار فرج هللا عبدالغنى53529

ناجح65533542.532.5228.033181340املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمٌارا الرومانى حلمى كامل53530

ناجح74563943.535247.5341815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمٌرنا اكرم رمزي ٌونان53531

ناجح74.556.538.542.532244.036181540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمٌرنا عزت جرٌس زكً جرٌس53532
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ناجح7858.53957.536.5269.5381815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمٌرنا ٌاسر عبدالراضى عبداللطٌف53533

ناجح8059406040279.0391717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنانسى ناصر عٌسى صمور53534

ناجح8059.5406040279.539171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنانسً عماد ظرٌف بباوي53535

ناجح6749.523.545.522.5208.0351817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتناهد طارق السٌد على53536

ناجح67.548.53544.526221.5341717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتناهد محمود محمد على53537

ناجح7649.537.55839260.040181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنجالء مراد احمد عبدهللا53538

ناجح66463749.531.5230.0381717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنجوى شعبان احمد محمود53539

ناجح5639.523.545.521185.5331715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنجوى ممدوح محمد السٌد53540

ناجح63.551295323.5220.035171740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنجوى هاشم عبدالصبور عجمى53541

ناجح78.559.539.558.539275.038181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتندا احمد محمد عبدالرحٌم53542

ناجح60.548.5374532.5223.537171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتندا احمد محمد عل53543ً

ناجح61542649.528.5219.036171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتندا حمدى احمد محمود53544

ناجح61.552.526.546.529.5216.535181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتندا فرغلى عنتر الوردانى53545

ناجح7253.528.55327.5234.535181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتندى احمد شعبان مصرى53546

ناجح8059.539.56039.5278.5341817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتندى اٌمن حسن ابراهٌم53547

ناجح50.544.52437.524180.5321815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتندى سٌد برعى احمد53548

ناجح7357345738259.0371817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتندى محمد عبدالرحمن عل53549ً

ناجح5242.53240.523.5190.536171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتندي اٌمن محمود جابر53550

ناجح73.55130.54935239.037141940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتندي جابر حسٌن عبدالمجٌد53551

ناجح7659406039.5274.5391618.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتندي عالء عبدالحفٌظ كمال53552

ناجح60.5323641.526.5196.534.51516.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنرمٌن خلف كمال صدٌق53553
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ناجح69393942.529218.533161740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنرمٌن محمد فواز محمد53554

ناجح76594059.539.5274.039181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنرمٌن نظٌر رشاد رزقاهلل53555

ناجح7958.5405940276.539181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنسمه حمدي محمد ابراهٌم53556

ناجح8060406040280.036181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنسمه صالح الدٌن منصور عبدالموجود53557

ناجح7238.537.54230220.038.5151840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنعمات اٌهاب رشاد ٌعقوب53558

ناجح7755.53952.536.5260.5401617.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنها العارف حامد عبدهللا53559

ناجح7753.535.552.532.5251.0371817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنها صبرى عبده محمود53560

ناجح77604059.540276.5381716.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنها محمد خلٌل سٌد53561

ناجح75.550.537.54433.5241.0341618.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنهى ناجح حسٌن محمود53562

ناجح75.549.536.549.535.5246.535151640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنور الهدى محمد عبدالعلٌم عبدالعزٌز53563

ناجح76.5564054.539266.0361919.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنور رمضان نورالدٌن على53564

ناجح513732.534.524.5179.536161640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورا جاد عبدالوهاب محمد53565

ناجح5133.53534.525179.0341616.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورا رمضان عمر عبدالمجٌد53566

ناجح76.554.538.552.536.5258.5391818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورا عادل محمد محمد53567

ناجح48.531.5333623.5172.535131740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورا كامل ابوالعال على53568

ناجح76.5584058.539.5272.538172040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنوران اشرف محمد عبدالحمٌد53569

ناجح75594050.539263.5371719.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنوران خالد محمد نور الدٌن53570

ناجح68.549.54048.537243.5381719.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنوره صابر حسن خلٌل53571

ناجح71.55039.545.533239.536161840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان احمد سٌد جابر53572

ناجح48.53331.534.520167.530131640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان اٌمن صابر السٌد53573

ناجح64.537.5384322.5205.534151640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان حمدي السٌد رضوان53574
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ناجح6334.536.53722193.033141740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان ربٌع رمضان امٌن53575

ناجح75.550394331238.5361719.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان شرٌف حامد امٌن53576

ناجح69.547404430.5231.0371519.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان صابر رشاد عبدالاله53577

ناجح7647404331.5237.537161840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان صبرى كمال عباس53578

ناجح6432.53140.522190.0371514.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان عبدالحمٌد رجب عبدالحمٌد53579

ناجح72.54735.549.524228.5331515.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان عبده حماده عبدالجواد53580

ناجح6947.536.54628.5227.5351618.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان عالءالدٌن حسن رشوان53581

ناجح5436.536.53925.5191.5321417.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان على كامل عمٌره53582

ناجح76.5524050.536.5255.5351717.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان كرم السٌد حسانٌن53583

ناجح6339.534.54025202.032151840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان مجدى حسٌن ابراهٌم53584

ناجح69.551405436250.5381617.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان محمد سالم محمود53585

ناجح735338.55437255.5381617.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان محمود حسٌن احمد53586

ناجح6538.535.543.529.5212.035161840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنورهان ناصر عبدالاله خلٌل53587

ناجح624034.536.522195.029141640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهاجر سٌد حامد محمد53588

ناجح7347.5385030238.5361416.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهاجر طلعت محمد سالم53589

ناجح66.548.531.549.526.5222.536181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهاجر عبدالمنعم عبدالنعٌم عبدالمنعم53590

ناجح6750.537.552.528.5236.034171840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهاجر فتحى بٌومى امٌن53591

ناجح7053.536.550.530240.5361618.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهاجر محمد رجب شحاته53592

ناجح77.560406040277.539172040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهاجر ٌاسر حسن امٌن53593

ناجح564024.539.523.5183.534162040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهاله احمد بدرى السٌد53594

ناجح71.544.531.55435.5237.0381615.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهاله خلٌفه خلف محمد53595
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ناجح775037.55428.5247.0351814.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهاله عنتر امٌن خلٌل53596

ناجح57.53726.541.523185.5301715.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهاٌدي االمٌر عزٌز عازر53597

ناجح8060406040280.039182040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهبه ادهم محمد اسماعٌل53598

ناجح77.559365738.5268.039162040املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهبه عالء حسن صدٌق53599

ناجح6341.523.542.527197.5341817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهدي علً محمد حماده53600

ناجح7857335536259.038181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهدٌر جمال عبداللطٌف محمد53601

ناجح6746.524.54525208.0311815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهدٌر حسن علً علٌوه53602

ناجح6653.524.54727218.0341813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتهند ممدوح حسانٌن عبدالعزٌز53603

ناجح56.549.522.54122191.5321813.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتورده احمد بخٌت عبدالحمٌد53604

ناجح7758.533.55636261.037181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتوعد جمال محمد احمد53605

ناجح7443.52945.532.5224.535181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتوفاء رفعت اسعد حسن53606

ناجح6141.52343.523192.032181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتوفاء شعبان كامل عمٌره53607

ناجح7751345934.5255.539181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتوفاء عبدالرحمن حسن محمد53608

ناجح8059405940278.036161740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتوفاء ٌوسف عبدالمحسن عثمان53609

ناجح80594059.539.5278.0381817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتوالء عبدالرحٌم جوده عبدالرحٌم53610

ناجح8058.54050.539.5268.536181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتوالء فتحً كمال عبدالرحٌم53611

ناجح73.548.536.547.528.5234.5341817.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتوالء ناصر اسعد عثمان53612

ناجح73.550364727233.535181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتوالء ولٌد احمد السٌد53613

ناجح79.558.54053.538269.536181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتوئام هانى جالل طغٌان53614

ناجح8059.5395138267.537181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتٌارا عباس احمد عباس53615

ناجح7746395531.5248.5321818.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتٌاسمٌن احمد قناوى عبدالعزٌز53616
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ناجح65.537.531.54424202.532181740املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتٌاسمٌن ادم محمود مهران53617

ناجح463827.535.520.5167.531161440املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتٌاسمٌن البدري جابر بكري53618

ناجح8057395638.5270.538181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتٌاسمٌن بخٌت محمود عبدالحافظ53619

ناجح724834.54729.5231.034181640املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتٌاسمٌن حمدان جابر محمد53620

ناجح60.53625.538.523183.5291815.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتٌاسمٌن فتحً رضوان حسن53621

ناجح8060406040280.0371816.540املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتٌاسمٌن كامل ٌونس حسن53622

ناجح8059406040279.039181940املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتٌاسمٌن مصطفً كمال محمد53623

ناجح79564055.539.5270.037181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتٌوستٌنا عٌاد عزٌز فرج53624

ناجح72.55537.55035.5250.537181840املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتٌوستٌنا هانى ودٌع حبٌب53625

ناجح79.559.537.55737.5271.0381819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاروى خالد احمد منصور53626

ناجح76.54429.54427.5221.529181940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاروى مظهر فتحى هاشم53627

ناجح8060406040280.0341818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتارٌج حازم صابر حسن53628

ناجح80604059.540279.538181840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاسراء حسن امٌن حسن53629

ناجح8060406040280.034181940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاسراء خالد عبدالحمٌد عبدالباسط53630

ناجح76.543.528.54626.5221.036181940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاسراء خالد عبداللطٌف عبدالحمٌد53631

ناجح806039.55540274.5341818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاسراء رفعت بكرى توفٌق53632

ناجح75.5462840.523.5213.534181740املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاسراء محمد عبدالجواد السٌد53633

ناجح8060406040280.037181940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاسماء ابو الفتوح حماده عبدالقادر53634

ناجح73.539.530.54927.5220.0351818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاسماء انور حماده ٌونس53635

ناجح79593659.539272.536181840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاسماء حسنى فهمى على53636

ناجح78.560385939274.536181840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاسماء خالد رشدى عبدالحافظ53637
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ناجح67.559335028.5238.036181940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاسماء محمد على سلطان53638

ناجح8060406040280.038182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاشراق اشرف شعبان امٌن53639

ناجح74.54536.55131238.0341818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاالء احمد حامد سٌد53640

ناجح79.560406040279.5371819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاالء احمد محمد احمد53641

ناجح74.559406040273.5381819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاالء حنفى محمود عبدالهادى53642

ناجح8060406040280.0341819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاالء على عبدالحمٌد السٌد53643

ناجح8060406040280.038182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاالء عماد جابر محمود53644

ناجح8057385940274.036181840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتالشٌماء حامد محمد محمود53645

ناجح79.560406039278.5381819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتامل فاٌز ابو الفضل عبدهللا53646

ناجح80593958.539275.536182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتامنٌه احمد هاشم احمد53647

ناجح8056.539.558.538.5273.038182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتامنٌه اشرف حسٌن حسن53648

ناجح78.555.538.55732.5262.0361818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتامنٌه مجدى زكى السٌد53649

ناجح80504055.529.5255.036181940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتامنٌه محمد رمضان فرٌد53650

ناجح75.550405230.5248.035161840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتامٌره عادل ٌونس اسماعٌل53651

ناجح80604059.540279.535181840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتامٌره فاٌز ابو الفضل عبدهللا53652

ناجح7954.5405336.5263.0311819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتانتصار عالء رجب محمود53653

ناجح78.546394929241.534182038املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتانجى جمال الدٌن عبدالحلٌم مدكور53654

ناجح403539.544.522.5181.534182032املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاٌناس السٌد صالح حسن53655

ناجح80584059.538275.537182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاٌه جمال احمد عبدالباسط53656

ناجح80604059.538.5278.036182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاٌه شعبان ٌونس صدٌق53657

ناجح7959406039277.037182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتاٌه مصطفى احمد عبدالغن53658ً
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ناجح7246.539.554.535.5248.035182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتبدور حامد حسٌن حامد53659

ناجح8060405939.5278.537182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتبسمه عزت صدٌق عبداللطٌف53660

ناجح6737.54054.527.5226.536182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتبسنت حسٌن عبدالجلٌل رفاعى53661

ناجح6752406033252.035182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتتغرٌد جمال رضوان زٌدان53662

ناجح774438.549.530239.0361819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتتقى عبدالفتاح على احمد53663

ناجح79.558.539.55537.5270.0351819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتتٌسٌر جعفر ابو المعارف محمود53664

ناجح78.55639.554.527255.5341819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتجاسٌكا وفدى مسعود دانٌال53665

ناجح79.5604059.539278.036181640املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتجٌهان حمدى محمد عثمان53666

ناجح74.551.5395336.5254.5381816.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتجٌهان مالك صالح الدٌن محمد53667

ناجح77.5553959.537.5268.5381817.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتحسناء عاطف رشدى رشوان53668

ناجح7758406040275.0381817.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتخلود خالد محمد لبٌب53669

ناجح6537395031.5222.5351614.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتدالٌا عصام سٌد حسٌن53670

ناجح68.538.5405030.5227.536181740املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتدعاء خمٌس حماده حسٌن53671

ناجح7151.54052.529244.038161640املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتدنٌا احمد سعد الدٌن حامد53672

ناجح68.555405633.5253.0371817.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتدنٌا الحامدى حامد عٌس53673ً

ناجح68403848.527.5222.040181640املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتدنٌا شعبان كامل سلٌم53674

ناجح7637.54054.532240.038181540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتدنٌا مؤمن علً محمد53675

ناجح72.5514053.533.5250.539181640املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتدٌنا احمد حامد عٌس53676ً

ناجح57.536.535.54723199.531181540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتدٌنا حسن عالم عبداللطٌف53677

ناجح594237.54937.5225.0381817.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتدٌنا حشمت بدرى حامد53678

ناجح5946.53848.537229.0401816.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترانٌا هاشم اسماعٌل محمد53679
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ناجح603637.541.533.5208.5311815.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترجاء فهمى اسماعٌل محمد53680

ناجح6239384926214.0371814.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترحاب جابر محمود محمد53681

ناجح79604059.540278.5391814.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترحاب خالد البدرى حسن53682

ناجح684337.55334235.534181540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترحاب سعٌد عوض محمد53683

ناجح71.534.538.55333.5231.0351813.535املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترحاب طلعت مسعود محمود53684

ناجح69.538.53955.534.5237.034181640املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترحاب محمد بكٌر محمد53685

ناجح7042.5293928208.5321619.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترحاب موسى جابر عبدالرحٌم53686

ناجح796039.56039.5278.0341819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترحمه خالد محمود عبدالمجٌد53687

ناجح6641233821.5189.536161940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترحمه موسى جابر عبدالرحٌم53688

ناجح5836.526.53821180.0311616.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترضه فاروق عبدالحمٌد احمد53689

ناجح61.538.52835.521184.5321818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترضوه محمد جابر عز الدٌن53690

ناجح7859406040277.0391818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتروان عصام عبدالرسول جاد هللا53691

ناجح7658.537.54636.5254.5361818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتروفٌده السٌد عبدالعال بخٌت53692

ناجح7557.537.54732.5249.5331818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترؤى محمد رٌاض رضوان53693

ناجح7859.538.546.536258.535182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترٌناد راضى عبدالحمٌد محمد53694

ناجح72.556.536.55431.5251.0381819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترٌهام الدٌب كمال حسن53695

ناجح7556.53654.539261.0311819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترٌهام رفعت ابو زٌد ابو العال53696

ناجح78.560406040278.5351819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترٌهام على احمد سلٌم53697

ناجح61.546.52542.526201.5311819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترٌهام على بدرى حامد53698

ناجح694636.541.533.5226.535161940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناترٌوان محمد صابر محمد53699

ناجح75.545.534.55233.5241.0361817.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتزهره محمد عبدالعزٌز احمد53700
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ناجح7645.538.55135246.0361818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتساره رجب عثمان قاسم53701

ناجح8060406040280.038192040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتساره سعودى كمال احمد53702

ناجح77593657.539268.536191740املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتساره محمد حامد محمود53703

ناجح72.544.529.551.527225.0351819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتسحر محمد عبدالراضى حسن53704

ناجح80604059.539.5279.035181740املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتسلمى حسن عبدالرحٌم عبدالحمٌد53705

ناجح8059.5395539.5273.037191940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتسلمى عاطف راشد عز الدٌن53706

ناجح806039.55838.5276.037191940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتسلمى عصام الدٌن عبدهللا بكرى53707

ناجح77.56039.55538.5270.537181840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتسهٌله ناصر عبدالعال ابو العال53708

ناجح775739.55740270.536191940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشاهنده عالء رشدى رشوان53709

ناجح76.5573756.539266.034171940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشروق خالد الدٌب البدرى53710

ناجح785036.55037251.5321917.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشروق عاطف كمال مهنى53711

ناجح6340344327.5207.534191940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشروق عبدالحمٌد حسن عبدالحمٌد53712

ناجح8057.538.55940275.038191840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشمس على سٌد على53713

ناجح75.55739.553.539.5265.0361819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشهد احمد حامد عبدالراضى53714

ناجح7960406040279.038191940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشهد احمد حامد عبدالقادر53715

ناجح75.551344730237.5351819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشهد خالد ناصر محمد53716

ناجح8058385636268.034191840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشهد عبدالسالم مكً احمد53717

ناجح64.535.5264424194.029171540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشهد محمد صالح صدٌق53718

ناجح805739.556.539272.036181940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشهد ناصر محمد ٌوسف53719

ناجح8049.534.55738.5259.533182040املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشٌماء حلمى على ابوعمره53720

ناجح7140.536.53931.5218.533161840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشٌماء خالد محمد عبدالعزٌز53721
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ناجح7240.5385338241.533171640املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشٌماء صالح مواس على53722

ناجح76.55436.55840265.0361718.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشٌماء عبدالعال طلب سعد الدٌن53723

ناجح7960375940275.037191940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشٌماء عصام توفٌق عبدالرحمن53724

ناجح8058375538268.036181940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتصفاء رمضان عبدالغنى عوٌس53725

ناجح8060406040280.0371919.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتعبٌر احمد محمد سعد53726

ناجح60.532.528.533.525.5180.530161640املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتعبٌر صبرى جادالكرٌم عبدالرحٌم53727

ناجح60323040.524186.535181740املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتعزٌزه حسن عبدالراضى محمد53728

ناجح80584058.540276.5341818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتعال عالء عبدالحمٌد محمد53729

ناجح65393445.526209.5321718.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتفاطمه حماده احمد محمد53730

ناجح77534051.538259.5371819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتفاطمه ٌاسر ٌحًٌ حامد53731

ناجح54.532.527.53726.5178.0271719.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتفرح ربٌع صابر محمد53732

ناجح77.550.537.55239256.5331819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتكاترٌن سمٌر مسعود عشم هللا53733

ناجح8049395638262.0341919.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتلٌلى خالد فوزى السٌد53734

ناجح7758.5395738.5270.0321819.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمارتٌنا عماد عطٌه منصور53735

ناجح5533.53042.525.5186.531.5191840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمرفت بشرى شحاته سٌدهم53736

ناجح806039.559.539.5278.534181940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمروه منصور ٌونس صدٌق53737

ناجح8054.53554.539.5263.5331818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمروه ناجى حامد خضر53738

ناجح8058.53754.539269.0391919.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتملك حسن عبدالحمٌد حسن53739

ناجح7657.53955.537.5265.5351719.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتملك صابر عزالدٌن عبدالعال53740

ناجح80603959.539.5278.0341719.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنار السٌد عبدالعال محمد53741

ناجح764433.54235.5231.033181840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنار عاصم بدرى سلٌمان53742
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ناجح60.533.53946.527206.535181840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنار عرفه السٌد عٌسى53743

ناجح8060406040280.038191840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنار محمد محمود على53744

ناجح8052.537.555.539.5265.0381917.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنال معروف عزوز مصطفى53745

ناجح8060406039.5279.538191940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنه هللا جمال مزٌد ابراهٌم53746

ناجح7853.539.55537.5263.5371915.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنه هللا حازم على محمود53747

ناجح78.5594053.538.5269.535181540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنه هللا طارق حسان اسماعٌل53748

ناجح6540.531.538.523.5199.0301816.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنه هللا طلعت صبره عبدالحق53749

ناجح78.557405839272.534191640املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنه هللا عزت احمد شمندى53750

ناجح79.559406039.5278.0361817.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنه هللا عالء على محمود53751

ناجح79.55939.556.539273.5371818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمنى على جابر مرسى53752

ناجح8058406039.5277.537181640املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمى رافت عبدالحمٌد محمود53753

ناجح715339.543.531.5238.534191640املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمى عبدالعلٌم على محمود53754

ناجح8058.5405635269.5351917.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمى عمادالدٌن فؤاد حسن53755

ناجح755539.549.529248.034191740املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمى ممدوح رشدى محارب53756

ناجح73.553.5394931246.0321815.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمً كمال علً احمد53757

ناجح47.536.5283220.5164.5321714.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمٌاده احمد مهران على53758

ناجح7145.539.55132239.0331817.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمٌاده قدرى محمد صدٌق53759

ناجح77.558.5405739.5272.5351916.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتمٌاده ناصر احمد سلٌم53760

ناجح64.537.53940.531212.5321917.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنادٌه ممدوح عزالدٌن اسماعٌل53761

ناجح80584059.538.5276.037181740املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنادٌه ولٌد ابو الحسن محمد حسٌن53762

ناجح4739.5283924.5178.0281813.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتناهد صبرى حسن عبدالعال53763
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ناجح77.56039.559.538.5275.0361915.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنبٌله السٌد عبدالعال فواز53764

ناجح7854.539.55032254.035181540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتندا محروس على عبدالراضى53765

ناجح76.557405537265.5361817.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتندى جمال عبدالمنعم حامد53766

ناجح7753.54048.533.5252.5381818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتندى صابر عوض حامد53767

ناجح78.5564047.536258.0381818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتندى عصام رمضان عبدالحافظ53768

ناجح6952393932231.0351918.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنسمه سعودي سلٌم محمود53769

ناجح7756.5404436253.539191940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنعمه ثروت رمضان احمد53770

ناجح8059406039.5278.5401718.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنور احمد جابر عثمان53771

ناجح8058405339.5270.5401718.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنور عصام الدٌن عبدهللا بكرى53772

ناجح8053.54056.539269.039191840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنورا ابو عمره عبدالقوى عبدالمولى53773

ناجح7558405537.5265.539191840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنورا محمد عبدالحمٌد ابراهٌم53774

ناجح684738.538.533225.036191840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنورا ممدوح هاشم سالمه53775

ناجح73.551.531.55425.5236.0341818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنوران على محمد جوده53776

ناجح78.5574058.539.5273.5391818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنوره ابراهٌم محمود ابراهٌم53777

ناجح8060406040280.0401918.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنورهان امام على السٌد53778

ناجح76.5543548.530.5244.5381817.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنورهان حسٌن محمد حسٌن53779

ناجح6940.536.535.533.5215.0381818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتنورهان علم محمد سلٌمان53780

ناجح62463847.532225.5361917.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتهاجر احمد حسانٌن عبدالحافظ53781

ناجح80593959.540277.5381818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتهاجر على عمران مصطفى53782

ناجح66.544.53836.526.5212.039171840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتهاله منتصر محمد عبدربه53783

ناجح58.539.535.54130204.5391818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتهاٌدى كحالوى عبداللطٌف عبدالحمٌد53784
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ناجح80584059.539.5277.0371818.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتهبه هللا صفوت محمود عبدالهادى53785

ناجح76.557.54057.536267.5381918.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتهدى حربً دٌاب جابر53786

ناجح78424057.538255.5371918.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتهدٌر سٌد حمدى ابراهٌم53787

ناجح6252.5404832234.5381816.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتهدٌر فوزى عبدالنعٌم احمد53788

ناجح79584052.539268.538191940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتهدٌر محمد محمود نٌل53789

ناجح80584057.539274.536191940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتهند بخٌت كامل محمود53790

ناجح76.545.54052.536250.538191840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتهٌا عبدالعال عز الدٌن عبدالعال53791

ناجح8052.54053.539265.036191440املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتورده شعبان دٌاب محمود53792

ناجح7957405838.5272.537181840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتوفاء ناصر عثمان مهران53793

ناجح75.55339.554.538.5261.036191840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتٌارا صبرى عبدالراضى جالل53794

ناجح79.559.5406040279.0381917.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتٌاسمٌن سٌف النصر عبدالقادر سعٌد53795

ناجح8059406040279.0381919.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتٌاسمٌن عباس محمد احمد53796

ناجح8060406039.5279.5381919.540املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتٌاسمٌن على ابو الفتوح حافظ53797

ناجح76.5534058.538.5266.538191940املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتٌاسمٌن ٌوسف محمود محمد53798

ناجح78.539.54057.538.5254.036.5191840املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتٌوستٌنا رومانى لمعى زكى53799

ناجح6348.53851.537.5238.531181335املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنابانوب ابراهٌم فهمى خله53800

ناجح56.55336.55036232.032161437املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنابانوب مورٌس عٌسى عبده53801

ناجح595137.548.533.5229.5321613.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنابراهٌم صابر محمد محمود53802

ناجح655137.55537245.5341813.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنابراهٌم وهٌب ابراهٌم عوض53803

ناجح76564057.539268.539181432املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد ابراهٌم خلٌفه راشد53804

ناجح6248.53545.533.5224.5321612.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد ابو زٌد رمضان السٌد53805
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ناجح5141324533.5202.527181235املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد االمٌر عارف السٌد53806

ناجح79.5584057.540275.038181535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد السعودى جادالكرٌم جوده53807

ناجح474837.55334219.535181232املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد السمان امبابى السمان53808

ناجح7247365435.5244.538181335املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد الطٌب السٌد عبدالعال53809

ناجح78.555.539.55840271.5381812.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد انور علوى محمود53810

ناجح7855.539.55839.5270.5381814.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد بدٌر عبدالشافى محمود53811

ناجح6251.53856.536244.037181333املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد حماده احمد عل53812ً

ناجح6251.534.554.536238.5351813.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد حماده محمد عبدالمجٌد53813

ناجح6251.539.554.540247.5351813.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد حمام احمد محمد53814

ناجح7555.539.55740267.036181434املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد خضٌر عبدالحمٌد خضٌر53815

ناجح5951.539.55537.5242.5361812.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد خلٌفه اسماعٌل عبدهللا53816

ناجح55.5503854.534.5232.5381611.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد خٌرى عبدالواحد بكرى53817

ناجح55513452.536228.5361813.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد رمضان احمد محمد53818

ناجح76.55539.55737265.038181435املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد زكى محمود حسن53819

ناجح514832.54632209.5321412.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد شحاته احمد اسماعٌل53820

ناجح7453.538.557.538.5262.035181434املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد شعبان الجبالً محمد53821

ناجح76.55537.554.535.5259.031161333املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد شعبان توفٌق احمد53822

ناجح5749385036.5230.533181235املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد صالح حسن السٌد53823

ناجح65553854.537.5250.036161336املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد صالح خلف هللا محمد53824

ناجح715237.554.536.5251.5341812.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد ضاحى محمد عبدالنعٌم53825

ناجح5549.5385035.5228.0351612.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد عاطف احمد عبدالموجود53826
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ناجح65.552.53854.534.5245.0341612.531املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد عالء محمد عبدالنعٌم53827

ناجح715136.54734.5240.036181333املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد عالم الثانً معوض53828

ناجح51.549.53750.531.5220.0331812.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد عٌد محمود حسٌن53829

ناجح755338.556.536.5259.5351614.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد محروص ٌوسف محمد53830

ناجح70483248.535233.5361813.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد محمد خمٌس احمد53831

ناجح7554.53856.537261.034161534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد محمد عبادي محمد53832

ناجح59.549.530.549.536225.0341813.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد محمد فوزى همام53833

ناجح6349.534.548.535230.530141335املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد مسعود جابر مسعود53834

ناجح5552.532.55234226.0341412.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد ممدوح سعد عطٌه53835

ناجح53.54834.551.530217.5321613.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد ناصر احمد ابراهٌم53836

ناجح7957.539.558.540274.535161336املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد ناصر على عبدالحلٌم53837

ناجح79594058.539.5276.037181533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد ناصر فوزى ذعباس53838

ناجح57.546.536.55335228.534161234املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناحمد هاشم راغب محمد53839

ناجح72.552375435.5251.033181534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناسامه خالد احمد حسن53840

ناجح78.556.539.558.539272.0331813.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناسالم احمد محمد احمد53841

ناجح78.55837.55638268.034181538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناسالم احمد هاشم الزهرى53842

ناجح74.55536.553.534.5254.034161534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناسالم حمزه السمان بٌومى53843

ناجح70.55739.55737261.0381815.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناسالم عبدالرحمن حماده حسن53844

ناجح75.556.536.556.537262.0351814.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناسالم عدلى الدٌب مرسى53845

ناجح7653.5395737.5263.033181334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناسالم فرٌد جاد محمود53846

ناجح7353365436.5252.5351814.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناسماعٌل محمود محمد اسماعٌل53847
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ناجح56.54635.550.533.5222.033161634املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناشرف خلف حمزه محمد53848

ناجح5856.537.548.538238.5381813.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناشرف هانى ابو الفتوح عبدالحمٌد53849

ناجح79.559.5405639.5274.5371617.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنافراٌم سعٌد شوقى سعد53850

ناجح6351.538.555.537.5246.0351616.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناالمٌر احمد رجب محمد عبدالبارى53851

ناجح6050.537.55431233.0351613.530املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنالبدرى محمود عبدالعزٌز فندى53852

ناجح72.553.53850.532246.5351516.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنالسٌد خٌري خلف عبدالوارث53853

ناجح69.5533850.539.5250.5351617.531املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنالسٌد محروس الثانى معوض53854

ناجح67.553.5405438253.038161734املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنامٌر حلمى ثابت خلٌل53855

ناجح65.55639.55437252.030141735املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنامٌر معداوى عبدالحمٌد عبدالرحمن53856

ناجح52.546.536.54937221.531151634املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌناٌمن محمد السمان عبدالحافظ53857

ناجح5042.531.54123.5188.5301515.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنباسم محمد هاشم محمد53858

ناجح73.553.5395636.5258.5341614.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنبدر عبدالحمٌد البدرى سلٌم53859

ناجح58423149.533213.5331511.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنبسام رجب امٌن رشوان53860

ناجح72.54638.553.538.5249.038.51612.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنبشاى عطا مهنى سعد53861

ناجح6846.539.55336243.0371413.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنبهاء صابر جادالكرٌم عبدالحمٌد53862

ناجح72.54839.55338251.037151134املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنبهاء عالء عبدالحمٌد بدوى53863

ناجح7953405740269.036151235املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنبهاء محمد عباس محمد53864

ناجح70.546.539.554.539250.0341511.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنبهجت ناجح محمد خلٌل53865

ناجح79.5573857.539271.0361511.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنتامر عبدالحمٌد حسٌن محمد53866

ناجح78.55738.557.539.5271.0361511.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنتامر قاسم فؤاد محمد53867

ناجح60.538.531.54832210.5301312.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنتاٌب عبدالفتاح محمد احمد53868
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ناجح68.546.536.549.537.5238.5351611.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنتوماس خلٌل عزٌز خلٌل53869

ناجح774736.55635.5252.036131334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنجمال رمضان كمال محمد53870

ناجح454232.53828185.529151236املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحازم جمال خمٌس احمد53871

ناجح49.54039.54835212.0311211.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحازم عالء فهمى محمود53872

ناجح77.5503853.535254.034151436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحازم على فكرى على53873

ناجح7447.538.55134245.032151434املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحافظ رمضان حافظ اسماعٌل53874

ناجح714339.55236.5242.0351313.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحامد محمد جاد محفوظ53875

ناجح74.550.5405437256.0341612.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحربى سعٌد خلف هللا عوض53876

ناجح55.53535.54628200.032131136املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسام ابو المجد احمد ابو المجد53877

ناجح50.535.52849.534197.533131235املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسام اشرف عطٌه عبدالحلٌم53878

ناجح52.543.54049.536.5222.0291312.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسام حسنى عبدالعال حسٌن53879

ناجح5442.539.54935220.0351413.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسام عاطف بغدادى عبدالحمٌد53880

ناجح7653405438.5261.533161435املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسام كمال عبدالموجود عبدالباسط53881

ناجح7952.5405436.5262.0341613.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسن رجب حسن دروٌش53882

ناجح675134.54934235.530141432املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسن شعبان محمد على53883

ناجح70.5523952.537251.0321512.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسن فتحً حسن محمد53884

ناجح67.5433647.536230.033151337املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسن مصطفى حسٌن السٌد53885

ناجح7854405438.5264.534151334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسن منصور عباس حسن53886

ناجح63443248.530.5218.031151334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسٌن العربى حسن سلٌمان53887

ناجح57.54733.54630214.0321412.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسٌن سعٌد حسٌن عبدالحمٌد53888

ناجح5948.5394837231.5331313.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسٌن عابد عبدالهادى حسٌن53889
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ناجح58.545.5294326202.0301513.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحسٌن عبدالناصر حسٌن محمد53890

ناجح6245.53847.536229.0341313.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحماده عبده عبدالظاهر محمود53891

ناجح58.546304228.5205.0311312.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحماده محمد محمود محمد53892

ناجح48.544.52944.531197.5341413.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحماده ناصر حمزه حسٌن53893

ناجح7756.5405639.5269.0351513.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحماده هالل محمود محمد53894

ناجح63.550.538.547.536236.0331212.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحمدى عادل عبدالهادى اسماعٌل53895

ناجح6648.54054.538247.0351412.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنحمدى على عطى عبدالسمٌع53896

ناجح59.54535.54834.5222.533151335املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنخالد شعبان محمد عبدالعال53897

ناجح57.543.534.550.535221.0341612.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنخالد صبحى خلف هللا سعٌد53898

ناجح5747.5364735.5223.0341514.531املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنخالد صدٌق عبده محمد53899

ناجح715233.55034240.5351913.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنخالد عطٌه عبدالحمٌد محمد53900

ناجح5855365337239.038161337املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنخالد على محمود محمد53901

ناجح7555.53656.536.5259.535161334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنخالد نبٌل عرابى محمد53902

ناجح58.551.532.55033225.533161332املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنخٌرى محمود عبدالرحٌم احمد53903

ناجح5454.531.55325.5218.534151334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنرافت رفاعى ابوالحسن عبدالحلٌم53904

ناجح78583856.538.5269.037181436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنرمضان اشرف رمضان على53905

ناجح78.558.538.55739271.537181435املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنزاهر جمال الزهرى محمد53906

ناجح7658.539.556.538.5269.034161432املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنزٌاد طارق عوض محمد53907

ناجح7959.5395738.5273.0371614.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنزٌاد عنتر احمد فرغل53908

ناجح78.555.53657.538265.539171636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنزٌاد كامل طه محمد53909

ناجح786038.55638270.5391713.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنزٌاد محمد نصر الدٌن محمد53910
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ناجح5844.5334728.5211.031141334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنسامح رجب محمد على53911

ناجح5052.53447.533217.037151334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنسامى رافت جبرٌل خلٌفه53912

ناجح5855.534.551.529.5229.0381612.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنسعٌد فولى ثابت محمود53913

ناجح806039.56040279.539161538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنسلطان احمد سعٌد محمود53914

ناجح8059.539.55738.5274.5381713.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنسلطان خلٌفه خلف محمد53915

ناجح49.547.53648.531.5213.0381613.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنشرٌف ممدوح عبده عوض53916

ناجح76.55837.55637265.037171434املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنصالح اسلٌمان ثابت محمود53917

ناجح77.558.536.55536263.5381614.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنصدٌق عاطف صدٌق عبدالحافظ53918

ناجح76.557375237259.537181435املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنصدٌق قدرى صدٌق على53919

ناجح77.55837.552.536261.5361815.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنطارق حماده حسن محمد53920

ناجح52.553.533.546.532218.034141335املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنطارق عبدالجابر محمود عطٌت هللا53921

ناجح7354.5365034.5248.038171437املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنطارق محمد حمزه حسٌن53922

ناجح72.554.53753.537254.5361815.531املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنطالل خالف حلمى محمد53923

ناجح7859.538.55738.5271.5361715.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعادل ناصر محمد عبدالغنى53924

ناجح4445.529.549.533201.533141337املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعباس عبدالرحمن احمد عبدالرحمن53925

ناجح69.556.5375239254.0371613.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن احمد محمود احمد53926

ناجح595736.55134237.532171432املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن السٌد هاشم عبدالموجود53927

ناجح62.553.53751.532236.532151334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن العرامى محمد شاكر53928

ناجح6552.535.54937239.035161636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن جمال الدٌن على محمد53929

ناجح7256.5375138254.5351815.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن حسانٌن ماهر احمد53930

ناجح76.557.538.550.537.5260.5381614.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن صالح خلف هللا محمد53931
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ناجح67.554.5375138.5248.531161436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن علً حسن محمد53932

ناجح68.555.534.547.538.5244.536161636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن مدحت نصر الدٌن منصور53933

ناجح63.556.534.55235.5242.0341814.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن مهران ابو ضٌف مرزوق53934

ناجح63.55435.55433.5240.531181634املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالعلٌم عاطف عبدالعلٌم احمد53935

ناجح74.556.5335739.5260.5341617.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالكرٌم محمد صدٌق خلٌل53936

ناجح66.55434.555.538.5249.034151536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبداللطٌف احمد عوٌضه عبدالرحٌم53937

ناجح7957.536.556.538267.538161738املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا ابوبكر سالم السمان53938

ناجح58.550.534.548.533.5225.537151434املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا السعودى خلف محمود53939

ناجح76.556.538.556.540268.037181535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا حسٌن فوزى عباس53940

ناجح78.558.539.556.540273.037171734املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا خلف راشد محمد53941

ناجح63.545.5335036.5228.534131633املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا خٌرى بركات محمد53942

ناجح7558355338.5259.5351715.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا رجب صابر عبدالنعٌم53943

ناجح775737.553.539264.038161536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا عادل نظٌر محمد53944

ناجح7955.53756.539267.038161735املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا عاطف الهم شاكر53945

ناجح69.55536.54939.5249.5381419.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا عبدالمحسن جابر عبدالنعٌم53946

ناجح78.558.5365640269.0361715.531املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا عالء اسماعٌل عبدالرؤف53947

ناجح76573653.538260.5351816.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا محمد عبدالاله محمود53948

ناجح7858.53654.539266.038151437املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا ناجح عبدالحمٌد عبدالسالم53949

ناجح7053365336248.035151534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالهادى احمد عبدالهادى محمد53950

ناجح76.55436.55737.5261.5351615.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعبدالهادى رمضان عبدالهادى اسماعٌل53951

ناجح80563859.539.5273.0361715.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعدنان اشرف محمد محمود53952

(79)



ناجح69.5533654.533.5246.5381515.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعزالدٌن جمال عزالدٌن خلٌفه53953

ناجح7456395430253.038151635املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعالء احمد حسٌن عبدالخالق53954

ناجح755636.55739263.5371716.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعالء حماده على عبدالحلٌم53955

ناجح7653365840263.035141536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعلى ابو بكر على محمد53956

ناجح74.55835.557.540265.536161535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعلى احمد دروٌش محمود53957

ناجح61.5533653.536240.035161635املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعلى عالء على محمد53958

ناجح63523555.534239.533151436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعلى فتحى راشد عبدالخالق53959

ناجح56.549.533.54633.5219.030161733املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعلى ٌاسر علً محمد53960

ناجح60.5533344.534.5225.5301514.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعلً فتحً طاٌع ابراهٌم53961

ناجح58.552.532.54832223.535161837املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعماد اٌمن حربً عراب53962ً

ناجح61.554.5355236.5239.5341517.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعمر رزق حسن البٌصٌلى53963

ناجح74504052.538254.531181635املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعمر محمد محمود شحاته53964

ناجح72.555.535.549.536.5249.5321817.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعمر محمود خلف محمود53965

ناجح53.5533643.536222.033191535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعمرو خالد عبدالحمٌد حامد53966

ناجح7659405939.5273.5361817.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنعمرو محمد كامل ابراهٌم53967

ناجح73.557405439.5264.0341917.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنفارس بٌومى عثمان على53968

ناجح72.554365138.5252.035181734املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنفارس محمود على خلف هللا53969

ناجح59.551.5365031.5228.529161736املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنفتحى السعودى فتحى حسٌن53970

ناجح80584055.540273.536191631املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنفتحى محمود حسن على53971

ناجح6649375137240.036161633املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنفهد احمد محمد دروٌش53972

ناجح6551.5374635234.5321615.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنفهد خلف هللا علوى محمد53973
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ناجح7252.53949.537.5250.5331518.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنفؤاد صالح حماده محمود53974

ناجح67523650.536241.5311817.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنفٌصل فٌصل كمال محمد53975

ناجح70533955.538255.535182033املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرم العربى ابراهٌم حمزه53976

ناجح805937.55638.5271.038181735املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرم جبره ثابت خلٌل53977

ناجح73.557375238257.536181934املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرم رفعت الدٌب صدٌق53978

ناجح5851334731220.030171632املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم اشرف حنفى محمود53979

ناجح7251.53651.536247.030181636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم السعودى احمد محمود53980

ناجح5044.531.54735208.029161535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم السٌد خلٌفه حسٌن53981

ناجح715837.55437.5258.037181535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم خالد خضٌر احمد53982

ناجح5552355037.5229.5351715.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم خلف هللا محمد على53983

ناجح58.55128.54634.5218.532171533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم صبري خلف محمد53984

ناجح51.546.53051.533.5213.031171535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم عبدالناصر ابراهٌم حمزه53985

ناجح60.543.531.54429208.528171537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم على محمد على53986

ناجح565036.55134227.535181534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم محمود محمد زٌدان53987

ناجح63503454.533234.528181735املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم ناصر هرٌدى محمد53988

ناجح65.55338.558.537.5253.031181733املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكمالى فتحى كمالى عراقى53989

ناجح80603958.538275.5371616.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكٌرلس اٌمن فرج سلمان53990

ناجح745537.55837261.533181538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكٌرلس راجً كامل بباوي53991

ناجح80604058.539.5278.0381718.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنكٌرلس نبٌل زكى ٌوسف53992

ناجح70.55535.55337.5251.5341817.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمازن منصور الوردانى احمد53993

ناجح805938.55839.5275.040181833املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد ابوزٌد تغٌان الفولى53994
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ناجح7352335438250.037181832املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد اشرف عشري محمد53995

ناجح6053.535.550.538237.5321615.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد اسماعٌل كامل53996

ناجح53433446.534210.5301414.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد حسٌن اسماعٌل53997

ناجح5952364824.5219.5271615.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد انور سالمه عبدالحمٌد53998

ناجح61.55136.553.536238.532151636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد اٌمن احمد كامل53999

ناجح79.559405940277.538151534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد بدرى عبدالشافى محمود54000

ناجح78593959.540275.5371714.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد بركات احمد عٌد54001

ناجح72.554.537.55937.5261.038161434املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد ثروت حسٌن امٌن54002

ناجح5444.53551.535.5220.5381414.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد جمال ابوالوفا عبدالكرٌم54003

ناجح59.5523750.532231.0341514.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد جمال حسٌن على54004

ناجح4749.53450.531.5212.532131434املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد حسن على حسن54005

ناجح4949.53450.527.5210.533151435املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد حسٌن محمد محمود54006

ناجح57.550.53347.528.5217.034151436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد حلمً عبدهللا احمد54007

ناجح80584059.539.5277.0381614.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد خالد عطٌه محمود54008

ناجح5148.5365737.5230.032161436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد خلف محمد عبدالمجٌد54009

ناجح63.552.53555.539245.534151436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد خلٌفه خلف محمد54010

ناجح56.551345135.5228.0331514.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد خٌري عبدالعلٌم احمد54011

ناجح62.54531.55035224.0341514.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد رجب عبدالنعٌم حسن54012

ناجح74.55838.557.539267.536171434املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد رمضان صادق عثمان54013

ناجح6252.533.55134.5233.533161436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد رمضان عبدالعال صبره54014

ناجح68.554365035.5244.035161438املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد سعٌد حماده عبدالمنعم54015
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ناجح69.55436.55435249.036151433املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد سعٌد عبدالحمٌد احمد54016

ناجح51.551.535.553.535.5227.537151435املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد سٌد احمد حسن54017

ناجح7058.53757.536259.038151433املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد شعبان محمد مصطفى54018

ناجح58.55136.552.532.5231.0311613.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد صالح حلمى خضٌرى54019

ناجح654735.55334.5235.0351514.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد ضاحى البدرى احمد54020

ناجح69.552.53655.535.5249.035161435املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد عابد عبادى محمد54021

ناجح674936.552.531.5236.535141433املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد عادل امٌن عبداللطٌف54022

ناجح795839.559.539275.0391413.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالجواد البدري عارف54023

ناجح66.548.536.552.535239.038131334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد عشرى الزهرى عبد ربه54024

ناجح5950.536.550.530.5227.033141333املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد عشرى شعبان محمود54025

ناجح67.54936.55330.5236.536141334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد على توفٌق حسٌن54026

ناجح61.549365132229.535141335املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد على حسن محمد54027

ناجح5650.535.54826.5216.5331313.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد على حسن محمد54028

ناجح60.552.535.54831.5228.0341312.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد علً عبدالحفٌظ عبدالحمٌد54029

ناجح76.555.5365437.5259.539131435املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد فتحى خالد خلٌفه54030

ناجح5354364933225.038141336املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد كامل هاشم محمود54031

ناجح7053.536.55434.5248.537131334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد مجدى عبدالحمٌد محمد54032

ناجح795939.55840275.539151436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد محمود حنفى عبدالرحمن54033

ناجح70.552.5375035245.039151336املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد مختار محروص عبدالاله54034

ناجح79.558.539.55940276.5381414.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمد هنداوى خلف هللا عبدالغنى54035

ناجح5849.536.55334.5231.5321613.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود ابو الحسن عبدالرحٌم احمد54036
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ناجح6745.536.55033232.0331413.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود احمد خلف هللا عبدالاله54037

ناجح7654.5344931.5245.0341513.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود احمد زٌدان احمد54038

ناجح60.550.53551.523.5221.0341413.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود اسماعٌل محمود عبدالنعٌم54039

ناجح7857.538.56040274.036141433املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود جمال محمد عبدالغفار54040

ناجح75.559.53959.538.5272.039151435املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود جمال محمود محمد54041

ناجح7659406039274.0391614.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود حنفى محمود احمد54042

ناجح71.5553554.536.5252.538141332املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود سمٌر رشاد محمد54043

ناجح70.552.537.553.534.5248.5381513.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود سمٌر شعبان عبدالاله54044

ناجح60.546.5364633.5222.5361513.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود شحاته السمان عبدالواحد54045

ناجح77.556.53857.537266.5351413.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود صالح على نورالدٌن54046

ناجح8060406040280.039161636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود طلعت عبدالهادى عطٌه54047

ناجح77.557.5375836266.039141534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود عادل احمد محمد54048

ناجح5851.53648.536.5230.534141333املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود عبدالاله خلف هللا احمد54049

ناجح77.55836.556.539267.5371814.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود عزت انور محمد54050

ناجح8060406040280.0391815.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود على عز الدٌن سلٌمان54051

ناجح62.554385636.5247.0381813.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود كامل صابر عبدالنعٌم54052

ناجح68.55239.55536.5251.533181434املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود كمال صادق عثمان54053

ناجح755939.55637.5267.036171335املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود مازن علوى محمود54054

ناجح6146385529229.033151236املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود مالك خلٌل حنفى54055

ناجح77563752.534.5257.0351712.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود محمد خلف محمد54056

ناجح614737.55233.5231.038171436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود محمد عبدالجابر مغربى54057
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ناجح795938.559.540276.035171536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمحمود ناصر احمد محمد54058

ناجح58.548.53654.536.5234.0361714.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمروان حمام عبدالوهاب حامد54059

ناجح575334.552.533230.0351715.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمشرف رمضان عبدالخالق همام54060

ناجح7856365634.5260.536171534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى ابو الحمد احمد محمد54061

ناجح644933.55032228.536171536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى بخٌت خلف هللا عبدالاله54062

ناجح71.55637.55638259.0381715.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى جمال قدرى عبدالرحٌم54063

ناجح665635.54935241.536171533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى حربى محمد محمود54064

ناجح78.5573953.538266.0381715.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى خلف هللا البكرى عبدالخالق54065

ناجح63.55037.549.535235.5361515.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى صابر محمد السمان54066

ناجح625335.552.533236.0381815.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى صادق ابوالفضل مصطفى54067

ناجح72.549.537.554.536250.040181636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى كمال حافظ ربٌعى54068

ناجح61.549.534.547.531.5224.537171635املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى محمد محمود محمد54069

ناجح5651.536.547.526.5218.0361715.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمصطفً ضاحً خلف عبدالنعٌم54070

ناجح715036.553.538.5249.538171636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمعاذ حنفى محمود محمد54071

ناجح7357.537.556.537261.539181634املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمعتز ناجح محمد اسماعٌل54072

ناجح6755385636252.0351715.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمكارى عادل محروس عطٌه54073

ناجح70.55837.554.536256.528171634املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنمهند محمد ٌونس حسٌن54074

ناجح59.55637.55134.5238.5311715.535املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌننادر فتوح صدٌق امٌن54075

ناجح7758.537.55838.5269.538171635املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌننادر فتوح عوٌضه عبدالنعٌم54076

ناجح655436.556.535.5247.536171534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌننادر فراج محمد احمد54077

ناجح7654375537.5259.537171635املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنناصر رمضان عبدالهادى اسماعٌل54078
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ناجح77573757.537265.538171636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنناصر محمد عبدالراضً عبدالنعٌم54079

ناجح69.55537.556.534252.534171634املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنهانى عاطف بخٌت عبٌد54080

ناجح66.55037.555.534243.532151436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنهٌثم احمد جاد محفوظ54081

ناجح6750.537.55232239.0341613.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنهٌثم خلف محمد حماده54082

ناجح75.554.537.554.537.5259.5371513.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنهٌثم سٌد محمود على54083

ناجح724737.551.537245.035151333املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنهٌثم محمد لطفى عبدالحافظ54084

ناجح62.54837.55031.5229.532171334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنهٌثم محمود توفٌق فاضل54085

ناجح66.55337.546.534237.533171336املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنوائل صالح محمود ابراهٌم54086

ناجح68493747.534.5236.0351713.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنولٌد الدٌب حسن السٌد54087

ناجح62.55237.55035237.035141335املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنولٌد فتحى حسٌن محمد54088

ناجح70593852.538257.5391714.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنولٌد فتحى خلٌل محمد54089

ناجح575237.54633.5226.030171336املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنولٌد ناصر حسن عبداللطٌف54090

ناجح75.558405636.5266.0341713.531املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌاسر زٌدان محمد زٌدان54091

ناجح625137.55333236.535151333املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌاسر علً انور محمد54092

ناجح6852.5405437.5252.039161336املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌاسٌن اسماعٌل ٌاسٌن ابو زٌد54093

ناجح62.547.5374532.5224.533161336املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌاسٌن فتوح توفٌق فاضل54094

ناجح74503655.535250.537181334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌسى شنوده حكٌم عطٌه54095

ناجح78.5604056.540275.039181533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف ابو الفتوح عبدالشافى ٌوسف54096

ناجح7755.537.55537.5262.538181335املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف احمد عبدالظاهر حسٌن54097

ناجح7552.537.550.535.5251.0381814.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف حمدى عبدالحمٌد عبدالرحمن54098

ناجح6152.5394932.5234.037171532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف حنفى محمود احمد54099
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ناجح76.554395337.5260.039171636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف سعد خلٌفه على54100

ناجح695538.550.537250.039181536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف شعبان جابر رشوان54101

ناجح5654.535.549.537.5233.035171335املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف شعبان جاد قناوى54102

ناجح76.555375637.5262.033171537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف شعبان خلف عطٌه54103

ناجح54.55337.554.532.5232.035151231املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف شعبان عبدالحمٌد احمد54104

ناجح78.5583858.538271.0361615.533املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف صالح طه محمد54105

ناجح55.55137.545.534.5224.0371613.537املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف عادل على ابراهٌم54106

ناجح68.553405740258.537161434املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف عاصم عبدالعظٌم عبدالنعٌم54107

ناجح7355.536.55738.5260.5371612.532املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف عبود عبادى محمد54108

ناجح7856.5405939.5273.037181434املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف على محمد احمد54109

ناجح7052.5365637251.537171436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف عوض اسماعٌل حسن54110

ناجح75.554.5395539263.037181335املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد توفٌق حسن54111

ناجح61.5533851.535239.034161432املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف منصور توفٌق فاضل54112

ناجح70553755.537254.5331613.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف ناجح هاشم على54113

ناجح785837.55140264.535181438املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف احمد عبدالموجود54114

ناجح78594058.539.5275.0371916.537املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد جالل جاد جالل54115

ناجح755235.54838248.5341815.536املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد خالد حامد احمد54116

ناجح756039.55939.5273.037171638املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد خالد خلٌفه محمد54117

ناجح755936.55639.5266.037161737املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالطٌف محمد عبدالموجود54118

ناجح725736.55539259.537161538املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد فتحى بكرى على54119

ناجح745936.558.539267.038191539املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد رشدى محارب54120
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ناجح6947.53652.539244.037181437املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالحمٌد مهران54121

ناجح45.54733.552.535213.5391615.538املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةاالمٌر السعودى عبده سلمان54122

ناجح675739.556.538.5258.538161736املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةالحسٌن نورالدٌن حافظ محمود54123

ناجح76.55938.557.539270.5391917.538املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةخلٌفه صبرى جاد توفٌق54124

ناجح77.559385839.5272.039181840املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةسلٌمان محمود خلف هللا سلٌمان54125

ناجح56.55438.557.538244.539161839املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةسٌف الدٌن محمد فوزى سباق54126

ناجح685238.557.539.5255.539191838املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد محارب محمد54127

ناجح69.5553757.539258.039171837املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا جمال عبدالمولى سلمان54128

ناجح75.5573956.539267.039181838املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا على على احمد54129

ناجح605237.557.538.5245.5381717.537املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد عبدالحمٌد عجمى54130

ناجح70.55637.55739.5260.539171838املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةعلى عبدالرحٌم محمد محمود54131

ناجح7859375839.5271.539171840املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةعمار عزت عبدالرحٌم قناوى54132

ناجح61523757.538245.538171839املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةعمر فتحً حسن محمد54133

ناجح775738.55839.5270.039191838املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد شحاته عبدالمجٌد حسٌن54134

ناجح59.5533757.536.5243.538151839املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عدلى عبدالستار سلٌمان54135

ناجح755538.55838.5265.039171838املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عٌد عوٌضه حسن54136

ناجح6755.5375839.5257.039171837املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد فرٌد انور عبدالنعٌم54137

ناجح76.55838.558.539270.539171838املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود بخٌت محمد حافظ54138

ناجح795737.55839.5271.039171839املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود فرٌد علً شراقه54139

ناجح59.551375738242.537161738املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف عبده محمد احمد54140

ناجح60533757.538.5246.039171734املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف عزالعرب عبدالستار سلٌمان54141
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ناجح57563758.539.5248.037141735املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف محى الدٌن كامل على54142

ناجح61.545375433.5231.0321714.536املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةابتسام احمد صدقى احمد54143

ناجح785037.558.538262.0381914.540املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةالزهراء عابد محمد محمود54144

ناجح6544.533.55330226.033161438املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةامانً كمال علً محمود54145

ناجح74.548.537.55737.5255.036191440املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود عباس عبدالمولى54146

ناجح75.555.5375835261.0391914.535املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد علً عبدالرحٌم54147

ناجح72.54939.555.534250.538191637املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةحنان حسن محمد حسن54148

ناجح75.554.5395739265.038181540املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةرحمه خٌري بخٌت عل54149ً

ناجح5448.53456.531.5224.5301813.536املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةرحمه زكرٌا محمد احمد54150

ناجح574136.55426.5215.035181438املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةرحمه سعودي احمد محفوظ54151

ناجح42383445.521180.5301614.539املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةرحمه ٌسن طه محمد54152

ناجح70543955.537.5256.039181538املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةروان جمال هاشم احمد54153

ناجح6743.535.556.535237.5331815.537املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةرٌهام عبده محمد عبدالرحٌم54154

ناجح72.543.5385734245.0331814.539املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء حسن محمد محمد54155

ناجح69.547.537.55733244.5331814.537املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةكرٌمه احمد محمد احمد54156

ناجح6650.5365730.5240.032181438املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةمروه كمال محمد رشوان54157

ناجح78.555.539.56036.5270.0371815.537املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةمروه محمود محمد محمود54158

ناجح7656.53759.536.5265.5381815.540املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم ابراهٌم محمود احمد54159

ناجح5742.535.55333.5221.5321814.537املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةملك بخٌت محمد محمود54160

ناجح74.557375936263.5401815.540املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةملك خلٌفه محمد سعٌد54161

ناجح63.546.536.55633.5236.0341814.538املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةملك شوقً بخٌت عل54162ً
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ناجح75.5563657.537262.0341816.537املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةمٌار جمال بخٌت عبدالمجٌد54163

ناجح64.555.53651.535.5243.0351817.536املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةنادٌه عبدالحمٌد عبدالغفار احمد54164

ناجح7156.535.55336252.035181838املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةنادٌه ناجح عبدالحكم عل54165ً

ناجح55.552.53448.533223.5341818.537املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةندا خٌري محمد عل54166ً

ناجح60553649.530230.533181836املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةندى صفوت محمود اسماعٌل54167

ناجح59503645.534.5225.0351817.535املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةنسمه بخٌت عبدالحمٌد عبدالمول54168ً

ناجح675636.551.536.5247.536181838املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةنورا عبدالرازق احمد محمد54169

ناجح54.551364933.5224.0301818.538املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةنورهان عطٌه فوزي صدٌق54170

ناجح695937.55134250.5361818.539املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةهٌام احمد عبدالحمٌد عجم54171ً

ناجح805836.558.538.5271.5361818.540املنشأةمدرسة العنبرٌة االعدادٌة المشتركةٌارا مظهر نعمان عبدالسمٌع54172

ناجح50.53330.54828.5190.537181636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاحالم كمال كامل عبدالحفٌظ54173

ناجح433533.542.527.5181.5321816.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتازهار سعٌد خلف محمد54174

ناجح61.539374831216.5371818.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتازهار ممدوح جابر احمد54175

ناجح7955395036259.0381818.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسراء حسن عبدالغفار حامد54176

ناجح613535.544.531207.0381818.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسراء عبدالظاهر احمد هاشم54177

ناجح76.560385640270.5371818.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسراء عزالدٌن احمد شراقه54178

ناجح765638.55639265.5381818.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسراء على عبدالجابر خلٌفه54179

ناجح5738344930208.032161836املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسراء محمد خلٌفه عوٌس54180

ناجح7543.538.55638251.0381818.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسراء ممدوح ابو الوفا عبدالنعٌم54181

ناجح53.5383341.534200.036181636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسراء نور الدٌن خٌرى محمود54182

ناجح60.540.53246.528207.5341817.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسماء السٌد عبدالعال محمود54183
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ناجح715438.55537255.5361816.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسماء حسن احمد محمد54184

ناجح6441.539.555.535.5236.037181738املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسماء رمضان ٌسن هاشم54185

ناجح7149.539.55737.5254.536181738املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسماء على مهران احمد54186

ناجح4735.5334630191.531181538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسماء فوزى عبدالمولى عبدالرحٌم54187

ناجح68.549.537.548.533.5237.5351818.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسماء محمود بدري عبدالسمٌع54188

ناجح68.55638.552.535.5251.0371818.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاسماء محمود عبدالحمٌد عبدالرحمن54189

ناجح684737.552.536241.0361818.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاالء صبرى احمد على54190

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتامال محمود خلٌل محمد54191

ناجح56.537304324.5191.0331617.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتامانى اشرف صبحى زكى54192

ناجح46.53730.53828180.0311617.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتامل حسن خامس همام54193

ناجح70403747.536.5231.036181836املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتامنٌه احمد جاد الرب شحاته54194

ناجح7448375037246.036181738املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتامٌره مصطفى طه محمد54195

ناجح6840365438236.034181834املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتامٌمه رجب راشد عبدالنعٌم54196

ناجح72443657.536245.533181636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتامٌمه رفعت عبدالعلٌم احمد54197

ناجح71.545.5355734243.037181734املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتانوار احمد ناجح عبدالعال54198

ناجح6742.53844.531.5223.533181538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌات حسن البدرى احمد54199

ناجح64.539.5395533231.0361915.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌمان ابو العنٌن محمد عبدالرحمن54200

ناجح754839.56039261.538191638املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌمان احمد كمالى عراق54201ً

ناجح724939.55638254.537181538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌمان القذافى عبدالرازق محمود54202

ناجح523637.55329207.5391813.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌمان شعبان على خلف هللا54203

ناجح5539.5394831.5213.0371917.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌمان عطا عبدالحمٌد محمد54204
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ناجح70.53839.550.531.5230.037191234املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌمان محمود خلف عوض54205

ناجح52.537.5385131210.0341914.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌمان مختار احمد محمد54206

ناجح56.54138.55033.5219.5291714.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌه رجب حسن عطٌت هللا54207

ناجح69.546.539.55338246.5391913.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌه عاطف كمالى عراقى54208

ناجح7352.539.55738.5260.5391913.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌه عبدالمجٌد احمد عبدالمجٌد54209

ناجح4536.537.537.524180.532181334املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌه عز عبدالعزٌز دروٌش54210

ناجح58.54039.548.534220.537191436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌه على محمود على54211

ناجح60.53739.550.535.5223.038191536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌه علً السٌد حسٌن54212

ناجح6838.5405234.5233.0371816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌه ماهر امام عبدالهادى54213

ناجح75.554.539.55738264.538191738املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌه محمد فرٌد محمد54214

ناجح65.546.535.53528210.5381915.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتبدور البدرى عبدالصادق رزق54215

ناجح59.54536.53931211.0291917.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتبسمه البدرى جاهٌن عبدالغنى54216

ناجح594434.54131.5210.033191638املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتبسنت اٌمن كمال منصور54217

ناجح6243303625.5196.5321916.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتحسناء سمٌر حمزه عبدالحى54218

ناجح614334.53728203.5361916.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتحنان حنفى محمود احمد54219

ناجح5340.531.536.524185.5311916.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتحنان محمد عبدالحافظ محمد54220

ناجح79.55939.555.539.5273.037181834املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتحنٌن ولٌد عبدالمبدي عبدالستار54221

ناجح78.55739.55739271.036191836املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتخلود كرم محمود حامد54222

ناجح49.5412736.524178.030181536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتخلود ٌسن حسٌن حسانٌن54223

ناجح54.54033.53831.5197.5351916.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتدعاء اشرف نصر الدٌن محمد54224

ناجح6848.5334635230.534191736املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتدعاء ثابت خلف احمد54225
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ناجح50.545.53437.529.5197.0361916.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتدمٌانه رافت لبٌب سالمه54226

ناجح644936.54734.5231.0361917.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتدنٌا كمال زكى محمود54227

ناجح644728.536.533209.034191736املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتدٌنا محمد عبدالرحمن على54228

ناجح5337.5283320.5172.0311916.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتراضٌه احمد حسن محمد54229

ناجح75.559405739.5271.036181838املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتراندا اسماعٌل على محمد54230

ناجح473823.53321.5163.0291817.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترانٌا عمر محمد حسن54231

ناجح56.537.5334024.5191.5351716.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترانٌا محمد بكرى ابراهٌم54232

ناجح71.5513652.535246.0351817.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحاب احمد خلف هللا سلٌمان54233

ناجح4537.523.53421.5161.5251615.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحاب رجب محمود عبدالموجود54234

ناجح613732.535.524.5190.5341715.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحاب سعٌد خلف عبدالحمٌد54235

ناجح6838.53636.526205.0351917.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحاب عبدالاله خلٌل عبدالاله54236

ناجح48.54122.53621.5169.533181738املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه الدٌب احمد دروٌش54237

ناجح56.546.53343.525204.5331916.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه انٌس شكرى شنوده54238

ناجح7558.5385532258.5391916.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه ثروت الثانى عبدالعال54239

ناجح7355.53553.532.5249.5391916.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه جمال فوزى مرسى54240

ناجح77.557.539.558.539272.038181736املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه راجح خلٌفه عبدالاله54241

ناجح45.543.5363322180.035191636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه رمضان عبدالحكم عبدهللا54242

ناجح68.547.528.539.527211.036191636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه شعبان حامد محمد54243

ناجح54.544.5274726199.0321914.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه عاطف اسماعٌل عبدالاله54244

ناجح785837.55837.5269.034191634املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه عبدالناصر على احمد54245

ناجح75.55838.557.534.5264.0381916.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه كمال ناجح عبدالعال54246
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ناجح76.55739.55430.5257.5381916.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه محمد احمد محمود54247

ناجح79.5604058.540278.0391917.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه محمد حسن ٌح54248ًٌ

ناجح60.543.5324322201.0381916.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه محمود محمد محمود54249

ناجح62.54227.537.524193.5351816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه مختار خلف محمد54250

ناجح57463144.528206.5341817.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه ناجح كمال محمد54251

ناجح50412539.526181.5331816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترحمه ٌاسر حسٌن ابراهٌم54252

ناجح76.55938.559.538271.5401816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترشا ذكرٌا محمود عبدالمنعم54253

ناجح76.5604059.539.5275.5391816.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترضوه عبدالمنعم عزوز عبدالمنعم54254

ناجح5235.5223521.5166.037161736املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترنٌن ناصر محمود محمد54255

ناجح71.5523449.534241.0381815.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترهف نبٌل عبدالرؤف على54256

ناجح74573949.539258.5351816.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتروان محمد فتحى حسن54257

ناجح7756.53950.539262.0351817.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتروعه خٌرى حماده محمد54258

ناجح78.560406040278.5371816.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناترٌهام رضا احمد ٌوسف54259

ناجح69.550.539.547.533.5240.531181638املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتزٌنب خامس محمود محمد54260

ناجح7859.5405640273.537181636املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتساره خلف عزٌز موسى54261

ناجح7247.539.54333.5235.538181638املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتساره رفعت عزٌز خلٌل54262

ناجح77.5603959.540276.0361816.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتساره محمود محمد محمود54263

ناجح514126.53929186.530181436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتسامٌه رفاعى ابو ضٌف رزق54264

ناجح56.539.531.53832197.532181534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتسعاد حسنى ابراهٌم حمزه54265

ناجح6343344029209.027181536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتسلوى الثانى دروٌش عبدالنعٌم54266

ناجح65.540.537.54432.5220.0331816.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتسماح عالم صدٌق عالم54267
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ناجح786039.56040277.536181536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتسمر رجب عبدالحمٌد ٌوسف54268

ناجح5551.537.545.530219.5311815.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتسمر محمد طه محمود54269

ناجح6851.537.54833238.0321616.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتسهام خالد عبود عبدالشافى54270

ناجح73.5503851.537.5250.534181736املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتسهام على ٌوسف محمد54271

ناجح66.555.53745.532.5237.030181736املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتسهٌر فرج كامل احمد54272

ناجح65.548.53845.535.5233.0331815.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتسوسن محمد عامر محفوظ54273

ناجح786039.559.540277.035181638املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتشهد جمال احمد فراج54274

ناجح67.549.53842.536233.5331814.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتشهد خلف هاشم احمد54275

ناجح6346.537.54629.5222.5351814.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتشهد شعبان خامس همام54276

ناجح79.560406040279.5361817.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتشهد عبدالمحسن عبدالحكم عبدالرحٌم54277

ناجح60.544.537.54526.5214.0351616.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتشهٌره نصر الدٌن محمد عفٌفى54278

ناجح62.552.537.54526223.5331818.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتشٌماء خلف عبدالصادق رزق54279

ناجح57.550.535.546.525215.0311816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتشٌماء عبدالرؤف عبدالعلٌم عبدهللا54280

ناجح68.5553855.531248.0371817.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتشٌماء محروس علً عبدالرحٌم54281

ناجح6555.534.547.532234.5341816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتصباح حماده شعبان حفنى54282

ناجح64.5523443.528.5222.5351817.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتصفاء احمد محمد عبدالمنعم54283

ناجح73.555.538.554.536258.0371817.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتصفٌه عالء منصور مصطفى54284

ناجح52.53728.53321172.0331814.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتعبٌر شحاته عثمان ابراهٌم54285

ناجح70.545.53741.529223.5351815.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتعبٌر محمد حسٌن احمد54286

ناجح78.560406040278.5361817.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتعبٌر محمد عبدالحكٌم عبدهللا54287

ناجح6950.53746.528231.0371816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتعبٌر محمد قدرى حسٌن54288
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ناجح72.558385031.5250.0361817.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتعطٌات عبده بخٌت محمد54289

ناجح785937.556.537.5268.5361817.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتعلٌاء صبرى عبدالغنى سلٌمان54290

ناجح78.559.53855.538269.536181836املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتعلٌاء عبدالحمٌد البدرى سلٌم54291

ناجح53.544.5305128207.0311816.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتعلٌاء محمود عبدالحمٌد احمد54292

ناجح66.547374826.5225.0341716.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتغاده رمضان محمد عبدالبارى54293

ناجح5242.537.545.523200.5321816.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتغاده عبدالفتاح هاشم عبدالبارى54294

ناجح77603855.536.5267.0361816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتغاده محمد كامل احمد54295

ناجح48.552.5364129.5207.5331817.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتغاده محمود شعبان حفنى54296

ناجح7156.53850.533249.0371817.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتفاطمه اشرف ٌسن مهران54297

ناجح5551.537.550.530224.5361817.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتفاطمه رجب عبدالنعٌم حسانٌن54298

ناجح55.534.527.53321.5172.0321816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتفاطمه رجب محمود عبدالموجود54299

ناجح6949.538.55333.5243.534181734املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتفاطمه صالح خلف محمد54300

ناجح67.5523940.524223.035181634املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتفاطمه عٌد احمد موسى54301

ناجح754939.54426.5234.034181736املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتفاطمه مجاهد محمد خلٌل54302

ناجح71.546.537.54322.5221.0341816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتفرحه فتحى احمد عبدالوهاب54303

ناجح61.550353420.5201.0301816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتفرحه منصور البدرى احمد54304

ناجح74.54637.54422.5224.5341817.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتكرٌمان كرٌشه مظهر حسٌن54305

ناجح80604059.538.5278.035181634املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتكرٌمه زوكى عبدالعال محمد54306

ناجح58.5533737.522208.031181638املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتكرٌمه عبدالقادر رضوان رشوان54307

ناجح69.54637.534.521208.531171438املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتكفاح صالح الدٌن عبدالحكم عبدالرحٌم54308

ناجح8057404739263.037181738املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتلبن عبدالعزٌز احمد عبدالرحمن54309
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ناجح77.554.539.544.526.5242.534171834املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتماجده محمد احمد محفوظ54310

ناجح60.54735.54320.5206.534181536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمارتٌنا رزق موسى عبده54311

ناجح60.556374421.5219.034181834املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمارٌنا ناجى عوض رزق54312

ناجح685034.543.525221.0351816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمارٌنا ٌوسف عبدالنور ٌوسف54313

ناجح7556374025.5233.532171736املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمروه عبداللطٌف امٌن عبدالرحٌم54314

ناجح68.556324022.5219.0301815.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمرٌم احمد ابوالحمد رشوان54315

ناجح796039.552.537268.034181736املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمرٌم احمد البدرى على54316

ناجح75.55939.55631.5261.534181838املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمرٌم خلف عبدالحمٌد خلٌل54317

ناجح745838.54924243.5341818.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمرٌم عبدالاله البدرى عبدالاله احمد54318

ناجح74.55235.54825235.034181836املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمرٌم كرم عدلى محمد54319

ناجح66.552.537.540.522.5219.5321815.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمرٌم محمد حسانٌن حسن54320

ناجح4643374022.5188.5281816.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتملك خٌرى احمد محمد54321

ناجح655435.548.523226.0321816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتملك عنتر محمد محمد54322

ناجح5743.536.53923.5199.532181638املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنار حامد سباق محمد54323

ناجح61.533.537.533.527193.0331815.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنار رشاد محمد حامد54324

ناجح44.53537.533.520.5171.0331816.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنار عبدالجابر محمد فؤاد54325

ناجح58.537.537.537.520191.0331816.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنار عزت قدرى عباس54326

ناجح68.535.537.53622199.534181836املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنار علوى مراد السٌد54327

ناجح5634.53636.520.5183.5331816.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنار كامل عرابى على54328

ناجح68.535.537.537.522201.035181836املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنار مجدى عبدالحمٌد محمد54329

ناجح76.558.538.55833264.5341817.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنار محمد علوى محمد54330
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ناجح77.5573953.535262.0341816.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنار منصور عبدالحمٌد ٌوسف54331

ناجح68.543.538.548.530229.0351817.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنال ماهر امام عبدالهادى54332

ناجح7348.538.545.533238.5341815.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنه هللا فرج محمد عبدالرحمن54333

ناجح78.56039.56040278.035181736املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنه عالء احمد ابراهٌم54334

ناجح7658.538.55729.5259.535181938املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنه مدحت خلٌفه محمد54335

ناجح7857.53957.531.5263.5351817.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمنى علً خلف عل54336ً

ناجح66.545.538.542.529.5222.534181738املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمها البدرى حسن توفٌق54337

ناجح7557.53955.536263.0371816.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمها سٌد عبدالجابر حماده54338

ناجح79604059.540278.536181638املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمى احمد حسن محمد54339

ناجح7247.5395435247.5331815.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتمٌار عالء ابو العز احمد54340

ناجح55.537283623179.535171536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنجات عبدالحمٌد محمد محمود54341

ناجح54.538.529.53723182.5351714.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنجفه حسن محمود حسن54342

ناجح54443633.521188.5321713.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنجالء فتحى سعد الدٌن احمد54343

ناجح5533313221.5172.5321714.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتندى ابراهٌم احمد عبدالرحٌم54344

ناجح633333.53825192.5371715.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتندى حسن محمد حسن54345

ناجح62.541.532.537.524198.0331715.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتندى خمٌس زكى حسن54346

ناجح724738.548.534240.0361714.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتندى سامح محمد محمود54347

ناجح68.542.536.537.523208.037161534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتندى صالح حسن جالل54348

ناجح673436.538.525201.037161536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتندى على علم الدٌن حماٌه54349

ناجح6940383730214.039181634املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنسرٌن رمضان فهمى محمود54350

ناجح7843.5343923.5218.0321815.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنسرٌن مشهور عبدالشافى ٌوسف54351
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ناجح7860405940277.0361815.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنور الهدى علً السٌد عبدالعال54352

ناجح48.542.5353723186.0341815.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنورا خٌرى عبدالصادق رزق54353

ناجح63.539.5403925.5207.5341815.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنورا رزق الطوخً حسٌن54354

ناجح6446364025211.037171536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنورا رمضان رشوان عطٌه54355

ناجح69.54337.543.528221.5261815.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنورا عوض سلٌمان صلٌب54356

ناجح62433842.525.5211.0301815.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنورا فتحى احمد احمد54357

ناجح7046.5394228.5226.0361715.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنورهان احمد على رشوان54358

ناجح705137.540.529228.036181436املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنورهان شرف الدٌن ابو بكر معبد54359

ناجح62.534.534.53823.5193.0361714.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنورهان عاطف فوزى بكرى54360

ناجح493433.53721.5175.0311918.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتنورهان عبدالمحسن امٌن رشوان54361

ناجح7154.5375034246.5371917.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتهاجر احمد على محمد54362

ناجح54.5343439.522.5184.5381718.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتهاجر البدرى عبدالرحمن رشوان54363

ناجح77.555.5375837.5265.5401818.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتهاجر محمد حسن محمد54364

ناجح6748.5374833233.5391818.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتهدى عادل سٌد احمد54365

ناجح72.557374636248.5401816.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتهدٌر محمد حسن محمد54366

ناجح73.550.53754.535.5251.0361817.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتهدٌه محمود مصطفى عبداللطٌف54367

ناجح70363440.520.5201.0351918.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتهوٌدا فاٌز صدٌق حسٌن54368

ناجح79604059.540278.5391918.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتوعد جمعه عباس محمد54369

ناجح6835.53546.522.5207.5381818.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتوالء اشرف احمد امام54370

ناجح633834.545.521202.030191836املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتوالء جابر رشدى محمد54371

ناجح66343635.524195.5381918.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتوالء خٌرى راشد عبدالنعٌم54372
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ناجح6734.53644.524206.040191836املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتوالء زكى كمال عبدالوهاب54373

ناجح49.53734.53922.5182.530171836املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتوالء ناجح محمود حامد54374

ناجح7860406038.5276.5381818.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتٌارا كرم فرج حافظ54375

ناجح67.535.5334121.5198.5361717.536املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتٌاسمٌن السمسارى البدرى همام54376

ناجح69.534.53343.520.5201.030161638املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتٌاسمٌن العارف عبدالباسط ابراهٌم54377

ناجح69.554.5375535.5251.5401818.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتٌاسمٌن تغٌان ابو العال قناوى54378

ناجح61363744.521.5200.030181836املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتٌاسمٌن خلف عطٌه عبداللطٌف54379

ناجح7142.53542.532223.0391618.534املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتٌاسمٌن عرفان اسماعٌل محفوظ54380

ناجح55.533.5344227192.0361815.538املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتٌاسمٌن محسن قدرى عبدالغنى54381

ناجح53.5352941.523.5182.532161337املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةابراهٌم خلٌل قاسم محمد54382

ناجح5736.5274424188.5311613.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةابراهٌم عباده صدٌق عرب54383ً

ناجح7040.529.549.524213.532171337املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد علً شمردن54384

ناجح5536.5283722.5179.034161338املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاحمد اٌمن محفوظ عبده54385

ناجح56372839.521181.5311412.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاحمد جندى كمال عمر54386

ناجح533327.53921.5174.0301613.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاحمد رمضان بخٌت تمام54387

ناجح51.533273922172.5301512.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاسامه اشرف السٌد عبدالحكٌم54388

ناجح56.535.53042.521185.5301612.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاسالم اشرف احمد صالحٌن54389

ناجح583532.549.523.5198.5301613.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاسالم محمد ابراهٌم عبدهللا54390

ناجح58.5363045.523193.032161338املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاسماعٌل ابراهٌم جاب هللا احمد54391

ناجح56.5332944.523186.0301513.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةالسٌد عبدالحكٌم السٌد عبدالحكٌم54392

ناجح5934.5274224.5187.0321513.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةالسٌد محمد السٌد محمد54393
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ناجح56.534.528.54723.5190.0321613.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةحاتم عاطف صابر محمد54394

ناجح5434.527.55124191.032161238املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةحامد احمد عمر محمد عبدالحلٌم54395

ناجح59.536.527.55024197.5321613.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةحسام حسن شحاته عبدالعال54396

ناجح56.5352949.523.5193.5321713.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةحفنى حسنى حفنى مندوه54397

ناجح57.537274423.5189.0301713.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةخلٌل احمد خلٌل ابراهٌم54398

ناجح6939.529.546.523.5208.0351713.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةرافت سعد الدٌن فوزي عبده54399

ناجح51.53229.54223178.033161337املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةرحٌم صبرى رٌاض عربى54400

ناجح49.535.52639.525.5176.0301613.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد احمد محمد54401

ناجح5442.5274429196.5331714.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةسراج خلف على عبدالراضى54402

ناجح56422745.528.5199.0321815.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةصدٌق محمود صدٌق عبداللطٌف54403

ناجح54.542274928.5201.0291814.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن جابر السٌد عراب54404ً

ناجح46312739.525168.5371612.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن صفوت احمد عطٌه54405

ناجح6234.52850.534209.0321815.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبده عبدالرحمن محمد54406

ناجح4532.528.543.529178.5271714.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمود رجب حمزه54407

ناجح50.5402941.526187.032181537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ناصر السٌد على54408

ناجح54.543.527.54928.5203.0301815.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعبدالعال ابو بكر عبدالعال رحاب54409

ناجح513828.54327187.5311814.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعبدهللا حارس احمد عبدهللا54410

ناجح50392742.523.5182.0291614.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعبده ٌاسر عبدالرحمن محمود54411

ناجح5941284928205.0321615.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعالء اشرف مرسً رشدي54412

ناجح663328.548.529.5205.5321715.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعالء صابر نور الدٌن احمد54413

ناجح52.541284828197.5331815.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعلى كامل على محمود54414
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ناجح5841284926.5202.5351715.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةعمر جمال علً محمود54415

ناجح513526.54423179.5291613.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةفارس خالد ابو زٌد رضوان54416

ناجح61482950.525.5214.0321813.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةفارس سالم خلف رشدي54417

ناجح7146.53355.529.5235.5311714.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةفتحى محمد فتحى على54418

ناجح60.541.531.551.531216.031171637املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةفهد ناصر السٌد عبدالحكٌم54419

ناجح5239.5315426.5203.031181338املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةفوزى فاٌز فوزى محمود54420

ناجح61.554.53659.533.5245.031181537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةكاظم عصام هابٌل عل54421ً

ناجح51.54229.55024197.0311712.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةكامل الكحالوى كامل احمد54422

ناجح45.53224.542.520164.529161337املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى محمد على54423

ناجح58.532.5334321188.0301612.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمد راضى عبدالحمٌد سالم54424

ناجح56.532.528.54422.5184.029161337املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان محمود عباس54425

ناجح42.531.528.54221.5166.029161338املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمد عطا رٌاض بكرى54426

ناجح47.532.523.53920162.527161337املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمد كمال بركات عبدالعال54427

ناجح44.530.525.53720157.527171338املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود عبدالحمٌد عبدهللا54428

ناجح53.530.5294725185.0281612.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمد مظهر خمٌس لبٌب54429

ناجح613530.54925.5201.0311516.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمد ممدوح علً عوٌس54430

ناجح5234.531.55125.5194.532171337املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمد ناجح عبده السٌد54431

ناجح62373152.528210.531161238املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمد نبٌل علً شمردن54432

ناجح47.532.527.54323173.529171237املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر على محمود54433

ناجح40362844.521.5170.028171238املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمود حسن عبدالحمٌد اسماعٌل54434

ناجح6845.537.55833.5242.538181337املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمود عارف هاشم زٌدان54435
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ناجح473731.55021.5187.0351413.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمود عاطف صدٌق ابراهٌم54436

ناجح54.54131.554.524.5206.0341813.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالعال محمد متولى54437

ناجح4735.5294620177.5321813.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمود نصر الدٌن احمد محمد54438

ناجح51.539314925.5196.0311813.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد عمران مصطفى54439

ناجح65.53633.55326.5214.5391813.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمصطفى زاٌد السٌد محمود54440

ناجح6736.533.547.525.5210.0371816.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمصطفى سادات السٌد رشدي54441

ناجح62.537.531.546.523201.035181538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمهران خٌري احمد محمد54442

ناجح59.537.530.553.524.5205.5361813.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةنادر عبدالستار حشمت رشدي54443

ناجح4736.528.54924185.0301813.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةٌاسر عرفات السٌد عبدالمجٌد54444

ناجح463827.54024175.5301813.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةٌوسف على احمد سالم54445

ناجح66393353.525.5217.0371815.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد ٌوسف محمود54446

ناجح72.540.534.547.524.5219.5391814.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاحالم علً احمد عبدالمجٌد54447

ناجح7646.53453.525235.0381814.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاسراء حماده معوض على54448

ناجح65423149.523.5211.0361814.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةالهام حسٌن عطٌه ابو الوفا54449

ناجح52.53535.538.525.5187.0321715.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةامال سلطان السٌد عراب54450ً

ناجح5233.537.53825186.0351616.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةامال كمال علً رشٌدي54451

ناجح6541.534.55130222.0401614.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةامانً ٌاسر فتحً حسانٌن54452

ناجح55.5463739.530.5208.5361715.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةامٌره جابر زكً فرج54453

ناجح7952395536261.0401613.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاٌات جمال محمد بركات54454

ناجح5639334227197.0361713.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاٌات رشوان عبدالحفٌظ رشوان54455

ناجح5547375425218.035161638املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاٌمان حسن عقل احمد54456
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ناجح72.548385835.5252.035171537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاٌمان سعد حماده راشد54457

ناجح56.545.533.54326.5205.0301712.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالعال بركات عبدالعال54458

ناجح684837.55631.5241.0371816.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود محمد صادق54459

ناجح704437.551.528.5231.5351612.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاٌه احمد ابراهٌم محمود54460

ناجح74.550.53754.537.5254.0361612.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاٌه حسن حنفً مندوه54461

ناجح54363539.523187.5291713.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاٌه شعبان عبدالحفٌظ رشوان54462

ناجح55.535.537.54127196.536161537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاٌه محمود عبدالاله حماده54463

ناجح54.535.534.53922185.531161538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةبدور ناجح جاد الكرٌم عبدالحكٌم54464

ناجح6135.53841.525201.037161337املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةبسمه جابر على عبدالعال54465

ناجح7149385133242.0381613.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةجهاد كمال محروص فرغل54466

ناجح64.550.53849.529.5232.0301415.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةجهاد ٌاسر محمد عباس54467

ناجح7145.533.544.530.5225.0291614.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةحسناء جمال صابر احمد54468

ناجح47.552.538.55029.5218.038161337املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةحنان جاد الرب احمد جاد الرب54469

ناجح57.5403336.521.5188.5331713.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةدعاء شعبان عبدالحفٌظ رشوان54470

ناجح65.54837.553.531.5236.0331616.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةدعاء نافع ٌوسف محمود54471

ناجح70473952.531.5240.0361715.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةدنٌا رمضان عبدالحمٌد عبده54472

ناجح6752.5385130238.5321714.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةدنٌا صابر محمد صادق54473

ناجح735539.559.539.5266.5361616.539املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةدٌنا عواد احمد حماده54474

ناجح76.560406037.5274.0401617.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةرحاب مرزوق علً محمد54475

ناجح71.5493852.534245.0401616.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةرشا اشرف مرسى رشدى54476

ناجح45.538.529.543.521178.029171537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةرٌم خلٌفه محمد زٌدان54477
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ناجح56.545344924208.535171638املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةساره نصار توفٌق عبدالراض54478ً

ناجح63.5433648.525216.0351716.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةسحر اشرف فتحً محً الدٌن54479

ناجح554730.545.525203.033171637املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةسماح خالد رمضان عبدالح54480ً

ناجح704937.548.533.5238.5361515.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةسهٌر محمد صدٌق محمد54481

ناجح7352.538.54831.5243.5381614.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةشاهنده خلف هللا خلٌفه ابراهٌم54482

ناجح7253.5355027.5238.0371715.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةشٌماء حامد سعد الدٌن عبدالعال54483

ناجح50.548345027209.5331715.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةشٌماء خالد الجارحى عبده54484

ناجح65.549374628.5226.0361715.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةشٌماء خلف عبدالحمٌد عبده54485

ناجح69.554.5385929.5250.5401715.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةغاده عٌد احمد عل54486ً

ناجح7656406038.5270.537151638املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد على محمود54487

ناجح61.545.537.550.529224.0361715.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةفرحه محمود السٌد محمود54488

ناجح6847.5385530238.5371717.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةلقاء رجب محمد زٌدان54489

ناجح60473849.530.5225.040171537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمرٌم حماده محمد محمود54490

ناجح53.539.533.548.522.5197.5361716.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمرٌم ناصر محمود صالح54491

ناجح6241.536.540.520.5201.0341716.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةملك حسن على حسن54492

ناجح64.5533453.528.5233.5371715.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمنال محمود رضوان مرزوق54493

ناجح71.555.539.56036.5263.040161737املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمنه هللا رمضان صدٌق حفن54494ً

ناجح6955.538.55930252.0401715.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمنه عماد عبده عبدالمعبود54495

ناجح53.542.537.538.524.5196.5281715.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمً صابر خلف هللا السٌد54496

ناجح654237.54628218.5331715.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةنارٌمان منصور حسن محمد54497

ناجح60.546.54036.526209.533171737املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةنجاح جابر محمود على54498
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ناجح4638.537.538.522182.528171638املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةندا ابراهٌم رمضان سالم54499

ناجح62423044.524202.5331811.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةندا حسن جاد عبدهللا54500

ناجح62433147.524.5208.0301813.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةندا عوض جوده رضوان54501

ناجح64.540.531.55124.5212.0341913.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةندا محمد عبدالحمٌد محمود54502

ناجح65.543.531.55524.5220.0341814.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةنورا على صابر محمد54503

ناجح72.5413457.528.5233.5341815.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةنورهان جابر صدٌق احمد54504

ناجح66.550365832.5243.0371815.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةهبه محمود السٌد محمود54505

ناجح614631.551.523213.0301915.538املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةوعد محمد احمد قناوى54506

ناجح714936.55933.5249.0351916.537املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةوالء نافع ٌوسف محمود54507

ناجح53.537.533.545.524.5194.533181340املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةابانوب شحاته خلٌل بخٌت54508

ناجح56.540.53544.529.5206.0331812.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةابراهٌم حسن السٌد صبره54509

ناجح57.5363344.528.5199.534181340املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاحمد البدرى احمد محمود54510

ناجح654336.546.528.5219.5381912.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاحمد خالد شرف الدٌن محمد54511

ناجح62.542.535.54530.5216.0401912.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدهللا عبدالمجٌد عبدهللا54512

ناجح70.541.53846.532228.5391812.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاحمد علوى حسٌن اسماعٌل54513

ناجح65.54031.544.529.5211.0381813.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود علً محمد54514

ناجح58.542.53542.527205.5321715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاسامه جمال حسٌن محمود54515

ناجح664436.54733226.540191540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاسالم رجب عبدالموجود عبدهللا54516

ناجح73.557.537.55337.5259.0401814.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاسالم شعبان محروس عبدالاله54517

ناجح71.551.53549.534.5242.0401814.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاسالم عاصم احمد محمد54518

ناجح6441.535.54830219.0351812.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاسالم محمد احمد حسٌن54519
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ناجح54.53832.544.529.5199.0311912.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاسالم نادر حامد سٌد54520

ناجح5838.5334630.5206.0321912.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاشرف الدٌب البدري عبدالحمٌد54521

ناجح75.549.537.552.534249.0391915.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاشرف كمال زكرىا محمود شحاته54522

ناجح57.544.53548.530215.5391813.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةالبدرى حسٌن البدرى حسٌن54523

ناجح6338.5304629206.5331912.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةبطرس اشرف لمعى عوض54524

ناجح573831.54328.5198.0321712.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةجبره انٌس جبره سرور54525

ناجح62.543.533.542.528210.0311814.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةجراح رمضان منصور صالح54526

ناجح5436353725187.0341714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةحازم محمد ابوزٌد حسن54527

ناجح59.535.53238.525190.5331614.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةحسام فرٌد السٌد احمد54528

ناجح57.53734.54024.5193.532171340املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةحسن علً اسماعٌل حامد54529

ناجح7756405735.5265.5401713.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةحسٌن احمد حسٌن حامد54530

ناجح5635.535.54225194.0361714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةحسٌن حسنى حسٌن محمود54531

ناجح5934.534.53925192.0341714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةحسٌن رمضان حسٌن سٌد54532

ناجح60.536.534.538.525195.0321914.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةحسٌن عادل ابوزٌد حافظ54533

ناجح5438.53540.520.5188.5361914.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةحشمت عنتر كمال ابو الوفا54534

ناجح60.534.533.53721.5187.0341914.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةحمدى محروس دروٌش احمد54535

ناجح5338.535.539.522.5189.0361914.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةخالد عبدالرازق عبدالرحٌم سالمه54536

ناجح693936.540.523.5208.5361915.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةخالد منصور محمود حسن54537

ناجح68.540.5374323.5212.534191540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرشوان صالح راشد حافظ54538

ناجح6038364024.5198.534171640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرمضان جبرٌل على شحاته54539

ناجح5234.53637.524.5184.5331714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرٌاض احمد حلمً عبدالراض54540ً
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ناجح54.538323924187.532181540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةزٌاد طلعت بخٌت عبدالرحٌم54541

ناجح62.541.53040.531205.531181540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةسعد عوض احمد عبدالموجود54542

ناجح4335.52738.524168.0301714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةشعبان محمود علً محمد54543

ناجح42.53428.53421.5160.5321713.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةصبرى ابو الحسن عبدهللا ابو الدهب54544

ناجح58.533.52936.522179.5331614.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةضٌاء رجب ابوالفتوح صادق54545

ناجح4833.5283926174.532191740املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةطارق اشرف ابو زٌد حافظ54546

ناجح7153.538.55738.5258.538171640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةطارق مجاهد حارس عبدالاله54547

ناجح433325.539.523164.0291715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةطه السٌد محمود حسن54548

ناجح4034.52336.520.5154.532161440املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعبدالرازق محمد عبدالرازق عبدالكرٌم54549

ناجح8060406040280.0381918.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن رمضان صابر احمد54550

ناجح7852395839.5266.538181740املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن فوزي احمد احمد54551

ناجح71.54338.552.539244.5371817.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محروص لبٌب السٌد54552

ناجح72.54939.55839258.0381817.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمود السٌد محمود54553

ناجح573322.54429.5186.033171540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد البدري محمد54554

ناجح56403445.528203.534191640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعالء رشوان عرٌبً حسن54555

ناجح50.535.524.542.522.5175.533181640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعلى حسن احمد امٌن54556

ناجح71484053.537.5250.035181540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعلً عبدالرحٌم كامل عل54557ً

ناجح61413341.530206.5331615.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعلً محمد علً محمد54558

ناجح40.53323.53720.5154.5301613.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعمر الساقً محمد عل54559ً

ناجح4633.524.535.522161.5311614.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعمر صبرى عبدالغنى عبدالاله54560

ناجح40.5332236.521.5153.530161240املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةفهد محمد على عبدهللا54561
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ناجح5536.528.53925.5184.533161640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةكرٌم عوض جاد الكرٌم احمد54562

ناجح67.539.53646.533222.5371817.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةكرٌم محمود احمد حسٌن54563

ناجح55.5343145.530196.0361817.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةكرٌم محمود الوردانً حسٌن54564

ناجح6540.5304327.5206.0341815.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد امٌن عبدالعزٌز امٌن54565

ناجح54.540.525.540.524.5185.5351815.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد اٌمن محمد عل54566ً

ناجح48.53724.538.524172.5331814.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد حسن اسماعٌل حامد54567

ناجح5240.52737.524.5181.5321815.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد حسن على محمد54568

ناجح4836.5233722166.5301814.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد حسن محمد سلٌمان54569

ناجح4642.52341.523176.030181540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد خطاب احمد جاد هللا54570

ناجح51.542.526.54223185.5311814.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد زٌن العابدٌن محمد54571

ناجح5740.5234124185.533181540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد سعٌد شرف الدٌن محمد54572

ناجح7251.5344735.5240.0361815.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد سمٌر خلٌل محمد54573

ناجح48422339.522.5175.030181540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد علً عثمان عارف54574

ناجح4635.522.54022.5166.5321814.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد عوض محمود عبداللطٌف54575

ناجح51.538.5234125179.0321815.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد فرج محمود توفٌق54576

ناجح5241.5234024180.5301615.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود ابو الوفا محمد54577

ناجح5744.524.541.524191.5301615.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمود ابو الحسن احمد حسٌن54578

ناجح51.542.52340.524181.531161440املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمود اسماعٌل محمود حامد54579

ناجح53.54122.54125.5183.528161440املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمود حسن علً عبدالعال54580

ناجح61.542.5273926.5196.5311615.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالمجٌد عبدالحمٌد عبدالمجٌد54581

ناجح56.541.523.54225188.532181540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمروان احمد على محمود54582
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ناجح66.544.525.54227.5206.0331814.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمعتز عبدالحى عبدهللا محمد54583

ناجح6552.53447.534233.036181440املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمكارى مورٌس منصور جرٌس54584

ناجح56.5352539.530.5186.5351814.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمٌالد سامى جرجس سرور54585

ناجح56.53926.542.527191.5311813.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةولٌد محمد تاٌب عبدالموجود54586

ناجح766039.55939.5274.0351815.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالباسط احمد عثمان54587

ناجح75593650.537.5258.035181540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاسراء علً عبدالجابر عل54588ً

ناجح644028.537.534.5204.534181640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاسراء فوزى على عبدالكرٌم54589

ناجح62.53930.537.531.5201.033181440املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاسماء عوض علً توفٌق54590

ناجح77.559.54059.539.5276.037181640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاسماء ٌونس كامل عل54591ً

ناجح7760405838.5273.536181640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةامانً فتحً محمود حسن54592

ناجح55.5473137.529200.034181440املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةامنٌه هاشم عبدالرحٌم عبدالغن54593ً

ناجح7657.53953.540266.0351816.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاٌمان انور السٌد السٌد54594

ناجح69.545395437.5245.0331715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاٌمان رشاد حامد عبدالمجٌد54595

ناجح775939.557.539272.036181640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاٌمان عمر عبده البدري54596

ناجح68.54334.541.531.5219.0361815.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةاٌه صالح احمد عبدالواحد54597

ناجح55.536.530.537.532.5192.5331815.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةبخٌته منصور محمد منصور54598

ناجح57.543.52941.533204.533181640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةبشاٌر عبدالحمٌد حامد محمد54599

ناجح7958.5405938.5275.034171640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةتغرٌد حسٌن عبدالراضً عل54600ً

ناجح5539263429.5183.532161540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةحبٌبه محمد بدٌوي محمد54601

ناجح5945.526.53729.5197.5361713.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةخلود على محمود عبدالحمٌد54602

ناجح56.552274025200.5321713.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةدالٌا محمود ابوالحمد احمد54603
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ناجح68.553.533.54429.5229.0351714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرانٌا عادل محمد على54604

ناجح72.55035.54225.5225.536171340املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرحمه حسن نصر خطاب54605

ناجح6850394231.5230.5351713.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرحمه صفوت حربى عبدالحمٌد54606

ناجح674735.540.530.5220.5371714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرحمه عاصم حماده احمد54607

ناجح5546.531.538.528199.5311613.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرحمه عبدالرحمن سعٌد اللٌث54608ً

ناجح67.55536.536.531.5227.034171440املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرضا جمال احمد محمد54609

ناجح6356.534.53927.5220.531151440املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرندا سٌد عبدالحكم همام54610

ناجح50.552.5283924.5194.5281614.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرٌهام اٌمن احمد حامد54611

ناجح7758.538.55636266.0371613.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةرٌهام عبدالحمٌد محمد عثمان54612

ناجح60.552.53346.529221.529171540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالرحٌم حلمً محمد54613

ناجح7655.5375738263.5371814.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةساره رفعت عبدالحمٌد محمود54614

ناجح68.551.531.546.526.5224.533161440املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةسامٌه جمال ابوالوفا توفٌق54615

ناجح6352.53245.531224.0321615.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةسمر هاشم السٌد حسن54616

ناجح69.553.535.543.534.5236.5351715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةشٌماء العربً محمود عبدالرحمن54617

ناجح6353.53450.533.5234.533171540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةشٌماء عنتر محمد احمد54618

ناجح5952.533.54328216.032171540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةصابرٌن طه احمد عثمان54619

ناجح6753.53545.529230.0331615.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةصباح سٌد علً امٌن54620

ناجح55.545.527.53823189.5291712.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةضحى حنفى محمود حماده54621

ناجح5352.531.543.532212.5301514.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعاٌده عٌد عبدالحكم همام54622

ناجح56.548.530.54230207.5301614.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعبٌر عٌسً حسن حماده54623

ناجح7255384937.5251.5381715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةعلٌاء فراج محمد حسن54624
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ناجح60.550.529.545.529.5215.5331714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةفاطمه عالم محمود حامد54625

ناجح71.556.5384737250.0391715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةفاطمه فتحً السٌد احمد54626

ناجح73.556.539.54837.5255.0391815.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةفرحه رمضان احمد حسن54627

ناجح64.550.5344433.5226.5381714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةفرحه على جابر رشوان54628

ناجح61.552.53145.534.5225.0371515.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمروه صابر علً احمد54629

ناجح55.551.531.545.529.5213.532171540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمروه علً الشاذلً حافظ54630

ناجح62.553.532.54028216.533171440املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمروه نصرالدٌن عمر خطاب54631

ناجح54.553.5334231214.033151540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةملك حسن كامل عل54632ً

ناجح49.553.5304629208.0301714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمنار السٌد محمد احمد54633

ناجح57.554.5274528212.0291714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمنار فرج محروص عبدالاله54634

ناجح51.554.534.543.530214.0311514.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمنار مظهر محمد عل54635ً

ناجح58.550.532.545.533220.0351714.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمها البدري حامد محمود54636

ناجح49.553.529.53828.5199.031161540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمها اٌمن علً حافظ54637

ناجح58.553.5354432.5223.536171540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمى على صدٌق احمد54638

ناجح72.554.53548.535245.537171540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمً نصرالدٌن سلٌمان محمد54639

ناجح53.548.5254329199.0301715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةمٌرنا بخٌت اسكندر سٌدهم54640

ناجح74.552.539.548.537252.0391715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةنارٌمان محمد علً محمد54641

ناجح6551.533.549.534233.539161640املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةناهد سعٌد ابوالحلقان محمد54642

ناجح58.5473043.526205.0321615.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةندي حربً عبدالغنً عبدالعال54643

ناجح57.552323925.5206.0321715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةندي ممدوح خلٌفه احمد54644

ناجح73.548.533.55128234.5371715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةنوال رماح جالل شعبان54645
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ناجح76.548.534.547.532.5239.5351715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةنورهان عصام على محمد54646

ناجح6452.5345431.5236.0301715.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةنورهان نصر عبدالجابر محمد54647

ناجح75.555.538.556.535.5261.535171440املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةهاجر احمد ابو العدب خلٌل54648

ناجح70.557.5365733.5254.5351616.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةهاجر محمود محمد محمود54649

ناجح70.551405325.5240.0351717.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةهٌام ناصر عالم سلٌمان54650

ناجح6749.536.553.527233.5331716.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةوفاء اشرف عطٌه عبدالحمٌد54651

ناجح67.553.53450.521.5227.0301717.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةوفاء البدرى محمد عبدالرحٌم54652

ناجح67.554.533.55122228.530171740املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةوفاء رٌاض على عبدالراضى54653

ناجح7454365229245.033171740املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةوفاء صالح علً شحات54654

ناجح77.557.539.55939.5273.0351617.540املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةوالء عادل جابر ابوزٌد54655

ناجح62.548365330229.5331715.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةابراهٌم احمد جبرٌل احمد54656

ناجح76.55238.55533255.0371716.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد جمال ابراهٌم54657

ناجح55.541.5365234219.034161437املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم54658

ناجح7554405638.5263.5371714.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد اسماعٌل على ابراهٌم54659

ناجح4936.536.54728197.030171436املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد حسن مشوادى على54660

ناجح544035.55129209.531161538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد عادل محمد عبدالرحٌم54661

ناجح47.542.534.54628.5199.0331616.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد عطٌه محمد مهران54662

ناجح55.540375129212.532171634املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد على حسٌن محمد54663

ناجح71.5523951.530.5244.5361616.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد على عطٌه رزق54664

ناجح6041.534.548.527.5212.0341614.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد محمد توفٌق احمد54665

ناجح58503650.528.5223.0341615.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد محمود احمد توفٌق54666

(113)



ناجح76.558.539.55438.5267.036171638املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر احمد جوده54667

ناجح44.5353441.529184.0331614.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةالحسٌن مظهر على محمد54668

ناجح48.5412944.529.5192.5341413.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةالحسٌنى كمال احمد الحداد54669

ناجح48.531.523.53621.5161.0341414.537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةباسم عادل ٌوسف محمد54670

ناجح604332.547.532215.0321515.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةباهر بهاء عبدالحكم العادلى54671

ناجح6444.5374837230.5361616.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةجابر نافع عبدالجابر طاٌع54672

ناجح6440364534219.034151439املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةحازم الصباح اسماعٌل سلٌم54673

ناجح49.534345031.5199.033161535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةحسام حسن حسٌن عبدالباقى54674

ناجح7553.53454.531248.036161536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةحسن فوزى ابوالمجد عبدالرحٌم54675

ناجح61553751.533237.533151638املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةحسٌن خالد حسٌن محمد54676

ناجح6252365633239.034141737املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةحماده احمد محمود عبدالباقى54677

ناجح57.545.535.555.530224.032151735املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةحمام نبٌل سلٌم حسٌن54678

ناجح5037.530.54224184.0301514.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةحمدى السٌد صابر رٌان54679

ناجح46.534.53242.524.5180.0301313.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةخالد سعد محمد ابراهٌم54680

ناجح56.536.53247.529201.5321513.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةخالد على اسماعٌل مالزم54681

ناجح5845.535.54530214.033141435املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةخالد نادر حصاوى حسٌن54682

ناجح7853.53954.534.5259.5361715.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةخلف هانى خلف محمد54683

ناجح5947.536.551.530.5225.035131537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةخلٌل سمٌر خلٌل ونس54684

ناجح5438.5325029.5204.0311414.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةدسوقى عالم كامل زٌدان54685

ناجح523628.549.529195.030171536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةرٌان عطٌه صابر رٌان54686

ناجح4639.530.54628190.031131438املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةزكرٌا على اسماعٌل مالزم54687
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ناجح59.545.5375027.5219.532181236املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةزٌاد ٌاسر فرغل مصطفى54688

ناجح4741.531.54628194.033161534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةشحاته السٌد على عبدالرحٌم54689

ناجح6950.534.55333240.033151735املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةشرٌف اشرف زكرٌا فهمى54690

ناجح61.547.534.546.530220.0311715.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةصابر محمد صابر رٌان54691

ناجح51.555.532.545.530215.031131434املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةصابر محمد غرٌب عبدهللا54692

ناجح48.536.528.547.530191.031151538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةصالح القذافى بهلول حسن54693

ناجح564132.550.531.5211.534151636املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةصالح صالح حامد احمد54694

ناجح7252385231.5245.5351514.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةضٌاء خالد عابدٌن عبدالمجٌد54695

ناجح54.546.535.547.530.5214.533141337املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةضٌوف على عبدالعاطى احمد54696

ناجح71.550.53658.535251.5341615.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةطارق محمود محمد احمد54697

ناجح785436.55637261.536171538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةطه عبدالناصر اسماعٌل سلٌم54698

ناجح7150.535.55132240.033171539املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالحكٌم ابوالنور عبدالحكٌم على54699

ناجح7157395940266.0381818.530املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد محمد احمد54700

ناجح7549.535.552.532.5245.0341816.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن خالد عبدالرحمن جمٌل54701

ناجح73.541365232.5235.0311516.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن خالد محمد عبدالرحمن54702

ناجح654334.55231225.533151737املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبده نور الدٌن عبدالباق54703ً

ناجح544533.54631209.531181635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن كمال فهمى حسان54704

ناجح59.541.535.550.530217.0341815.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد فوزى العامرى54705

ناجح7551.537.554.530248.534161535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن نور الدٌن صدٌق محمد54706

ناجح6448.532.55430229.033161534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالشافى محمد شحاته عبدالشافى54707

ناجح78.550405535.5259.035161635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز رمضان كامل محمد54708
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ناجح7149.53951.531.5242.5351715.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا انصارى احمد حسٌن54709

ناجح554032.545.523196.0311612.537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا حسن على سلٌمان54710

ناجح5940.5304028.5198.033171438املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا عاطف خلٌل حالوه54711

ناجح75.550.53852.531247.5361715.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا غالب عٌد عبدالعاطى54712

ناجح665133.55229.5232.031171538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد عبدالغنى محمد54713

ناجح77.555.535.55434256.532171736املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود احمد عبدالرحٌم54714

ناجح61.54833.553.530226.5311715.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود محمد الحداد54715

ناجح745136.543.534239.038171635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا ٌوسف توفٌق مصطفى54716

ناجح73.554.532.550.533.5244.5361714.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعصام محمود عبدهللا عبدالرحٌم54717

ناجح6452.532.549.531.5230.034171434املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعلى السٌد الجندى احمد54718

ناجح75493654.534248.534171538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعلى حماده على رحاب54719

ناجح54.546284527.5201.0301613.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعلى ضٌاء الدٌن السٌد عذب54720

ناجح72.551.53652.534.5247.034161435املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعلى قناوى محمد اسماعٌل54721

ناجح58443539.525.5202.033171537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعلى هاشم احمد الضمرانى54722

ناجح67.541.535.546.534225.030171536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعلى هانى ابوالسعود تركى54723

ناجح72.545.5385735.5248.537181538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعلى هانى على احمد54724

ناجح60493747.530.5224.035161439املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعمرو خالد سلٌمان خلف هللا54725

ناجح574426.537.527192.0311512.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفاٌز طلعت همام احمد54726

ناجح755338.55539260.5351615.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفتحى القطان فتحى رشٌدى54727

ناجح54.541.5323830196.030181638املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةكرم محمد زناد عبدالموجود54728

ناجح74.547.538.556.534251.0361714.537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةكرٌم السٌد محمد عٌد54729
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ناجح6341.5323328197.5301614.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةكرٌم حفنى عثمان حالوه54730

ناجح5537.535.53528191.031141436املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد ابوالنور ابراهٌم عبدالعزٌز54731

ناجح724639.548.529.5235.534171635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد ابوسفٌان محمد محروص54732

ناجح58.536.5283422179.030161334املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد توفٌق احمد54733

ناجح66.540.5344231214.030161435املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد جبرٌل احمد54734

ناجح65.542.532.54429213.530151434املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد كامل تركى54735

ناجح785339.558.536.5265.536161637املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد محروس54736

ناجح79554057.538269.5361815.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد اسماعٌل عمر صدٌق54737

ناجح52493651.534222.5361714.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد محمود راشد54738

ناجح5240.532.54426195.0341713.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد الشمندى احمد الشمندى54739

ناجح5845.5344932218.534181336املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد بخٌت محمد عبدالعاط54740ً

ناجح61.5483453.531.5228.530161334املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد تاٌب ابو زٌد على54741

ناجح55.54036.551.529.5213.031161435املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد حامد احمد ابوضٌف54742

ناجح80594059.540278.5391714.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد حسن محمود احمد54743

ناجح64.54937.557.532.5241.034181534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد حماده عبدالرحمن رضوان54744

ناجح7652.537.55735.5258.536181538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان احمد عبدالرحٌم54745

ناجح77544059.539269.5371716.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد سامح مصطفى احمد54746

ناجح78.5574059.539.5274.537171735املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد عادل محمد ابراهٌم54747

ناجح50.548.535.55128213.5331614.537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف محمد اسماعٌل54748

ناجح50413853.529.5212.0301514.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد على السٌد احمد54749

ناجح5042.528.54827196.0301613.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد على حافظ احمد54750
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ناجح6251.5385632239.5351616.539املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد فتحى الحامدى الزٌن54751

ناجح67.549.53854.532.5242.0351516.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر عبدالحكٌم احمد54752

ناجح5339.53642.528199.0311513.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمود اشرف اسماعٌل التونى54753

ناجح7352.53853.535.5252.5341517.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمود على احمد محمود54754

ناجح67.547385533240.532151437املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمود كامل حسن نوفل54755

ناجح6954.53857.538257.035161635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمصطفى صابر مصطفى عبدالمبدي54756

ناجح635034.555.532.5235.535151636املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد نورالدٌن عبدالرحٌم54757

ناجح6648.5395534.5243.0321516.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمصطفى نبٌل مرسً ابراهٌم54758

ناجح61.550.5405735244.0351616.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمؤمن متولى عبدالستار متولى54759

ناجح7452.537.55835257.0331616.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةهاشم السٌد هاشم توفٌق54760

ناجح48.546375531217.5311614.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةهاشم نورالدٌن هاشم توفٌق54761

ناجح4551.5385634.5225.0321516.537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةهٌثم بخٌت حفنى جالل54762

ناجح51.548.5385133222.0311616.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةهٌثم هانى اسماعٌل نورالدٌن54763

ناجح77.553.5405437262.0351716.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةٌاسر رضوان عبدالرحمن رضوان54764

ناجح7551.5405837261.536171638املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةٌاسر عصام السٌد محمد54765

ناجح594334.55532223.5331715.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةٌاسٌن هانى عبدالباقى محمد54766

ناجح6343.531.553.533224.533171634املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةٌوسف اشرف السٌد احمد54767

ناجح63503852.533.5237.0341616.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةٌوسف السٌد عثمان راجح54768

ناجح57.5543854.530.5234.531171536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةٌوسف انور عثمان عبدالعزٌز54769

ناجح47.533.5364634197.030151434املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةٌوسف بدوى عبدالفضٌل على54770

ناجح7252.5405337254.5381716.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةابداع سٌد حسن احمد54771
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ناجح67.552.53853.533.5245.0341617.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةازهار عالم فراج عالم54772

ناجح7250.53853.536.5250.536171535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاسراء السٌد منصور على54773

ناجح77564057.539.5270.0401715.537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاسراء شحات السٌد عارف54774

ناجح59.549.537.55233231.5361715.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاسراء شحاته ابوالحمد شحاته54775

ناجح63533849.535238.535181838املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاسماء عادل على شحات54776

ناجح76594057.539.5272.0371813.539املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاسماء فرج السٌد ابوالحسن54777

ناجح72.54837.546.530.5235.037171635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاسماء لطفى عبدالمبدى متولى54778

ناجح53443038.529194.533161536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاسماء محمود حماده محمد54779

ناجح72.5513749.530240.0361815.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاسماء محمود على عبدهللا54780

ناجح70573959.537262.535141930املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاسماء ناصر فتحى حسٌن54781

ناجح67.545.538.55539245.533181635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاالمٌره جابر حماده حسن54782

ناجح77.5544056.538.5266.537171636املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةالشٌماء عاطف عارف عبدالمجٌد54783

ناجح5535363629191.0341815.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةالفت السٌد على شحاته54784

ناجح56.541343628.5196.035181734املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةالهام احمد حامد احمد54785

ناجح78.5544057.539.5269.535171535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةامنٌه ضاحً عبدالحمٌد عبداللطٌف54786

ناجح6152.5374531226.5311815.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةامٌره راضى خلٌل حالوه54787

ناجح5343.534.538.525.5195.028161537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةامٌره سعٌد دٌاب احمد54788

ناجح503331.534.524.5173.5281614.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةامٌره عادل احمد على54789

ناجح694832.55134234.5331815.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةامٌره محمود احمد محمد54790

ناجح71.55239.55235250.036181538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌات عماد على مصطفى54791

ناجح63.55237.550.534237.536171736املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌمان السٌد محمود قناوى54792
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ناجح56.54234.53725.5195.533181434املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌمان خلف حسٌن ابوزٌد54793

ناجح66.542.53846.529.5223.037181535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌمان عصام احمد على54794

ناجح71.54032.539.529212.532181736املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد حسٌن محمد54795

ناجح7147.5364128.5224.0341715.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌمان مظهر عبدالمبدى متولى54796

ناجح593528.534.524.5181.5271613.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌه اشرف محمد احمد54797

ناجح49.537.5303622175.027171536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌه عبدالرحٌم السٌد عبدالرحٌم54798

ناجح655635.54625.5228.0291715.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌه على كامل محمد54799

ناجح464124.536.522.5170.5301816.537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌه محمود محروص هاللى54800

ناجح715535.54437.5243.0361815.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌه محمود محمد عبدالرحٌم54801

ناجح52.541.530.536.524.5185.528161638املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةبسمه احمد محمد احمد54802

ناجح66.553.5294324.5216.5351817.539املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةجهاد احمد قناوى محمد54803

ناجح58.5513045.521.5206.536181635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةجهاد عصر محمد احمد54804

ناجح52.53827.53724179.032181636املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةجٌهان اشرف احمد عزب54805

ناجح66.554.533.540.525.5220.5371613.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةحسناء مجدى محمود عبدالرحمن54806

ناجح44.538.524.536.520.5164.534181637املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةدعاء عبدالرحٌم السٌد عبدالرحٌم54807

ناجح67.54532.537.524.5207.0371815.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةدٌنا السٌد فتحى عبده54808

ناجح48.5503542.527203.0321815.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةرانٌا ناصر محمود عثمان54809

ناجح70.552.53848.535.5245.034181635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةرحاب ابوبكر عمر على54810

ناجح4830203020148.020101034املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةرحمه خلف جمٌل حسن54811

ناجح71.552.538.544.538.5245.536181635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةرحمه محمد احمد حسٌن54812

ناجح7352.53848.532244.034181634املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةرشا لطفى عبدالمبدى متولى54813
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ناجح42.535.524.539.522164.030181637املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةرٌهام ابراهٌم حسن عبدالسالم54814

ناجح65.553.533.545.528.5226.5331818.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةزهٌره محمود عبده محمد54815

ناجح58.53926.535.522181.538161436املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةزٌنب عاطف خلٌل حالوه54816

ناجح40392736.525.5168.0341814.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةسماح انور على راشد54817

ناجح62.547.532.54427213.5371814.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةسماح خلف جمٌل حسن54818

ناجح71443249.535231.539181734املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةشرٌن محمد على طه54819

ناجح75.550.5394937251.039181635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةشٌماء السباعى حماده محمد54820

ناجح474024.53422167.530181436املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةشٌماء رافت ابوالحمد منازع54821

ناجح795639.559.539.5273.539181834املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةشٌماء عصام محمد ابوالمجد54822

ناجح76.551.5395139.5257.538181538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعبٌر صبرى عبدالرحمن رضوان54823

ناجح57.53628.533.521.5177.037161236املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعال صابر ناصر السٌد54824

ناجح59.54430.53526195.037181635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعال محمد حسٌن عبدالباقى54825

ناجح7051.534.552.531.5240.0391818.537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةعهد رمضان احمد حموده54826

ناجح77.5584058.540274.0391817.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه السٌد هٌكل بركات54827

ناجح78.554395739.5268.039181938املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه جمال عبدالرحٌم السٌد54828

ناجح63.543294423.5203.036181839املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه حسٌن عزالدٌن عبدالحلٌم54829

ناجح623932.53833.5205.035181635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه رمضان محمد ٌوسف54830

ناجح73.55539.550.537.5256.037181736املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه عاطف السٌد احمد54831

ناجح77.55738.55237262.039181738املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه على كامل محمد54832

ناجح65.540.52940.524199.530181637املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد محمود رشوان54833

ناجح59383032.523182.534161835املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفرحه على السٌد محجوب54834
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ناجح67.54233.53428.5205.539161736املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفرحه مجدى هاشم عبدالباسط54835

ناجح48.550.52735.528189.5321716.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفوزٌه محمد حماده محمد54836

ناجح65.558.53741.533235.5371817.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةكرٌمه ماهر احمد عزب54837

ناجح6954365135.5245.537171735املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةكوثر اشرف هاشم عبدالعاطى54838

ناجح555432.54332216.5381617.534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةلٌلى رمضان احمد على54839

ناجح67543654.536.5248.0371616.537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةملك عصام ابوالسعود محمد54840

ناجح5751.5304930217.535161738املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمنار عصام عابدٌن عبدالمجٌد54841

ناجح4349264728.5193.5341814.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمنار محمد ناجح حامد54842

ناجح445128.54728198.5381617.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمنار ناصر منصور على54843

ناجح61.554.536.55334.5240.037161736املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمنه اشرف هاشم عبدالعاطى54844

ناجح66.55433.554.533.5242.037161734املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمنه هللا حسن على سلٌمان54845

ناجح71.558.5375537.5259.537181635املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمنه بركات زٌدان عارف54846

ناجح555130.547.526.5210.538161636املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمنه حٌجر حسن عبدالمحسن54847

ناجح4142.5233725168.533181534املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمنى على سلٌم حسٌن54848

ناجح71.557365337254.5381818.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمٌاده خلف عبده زٌدان54849

ناجح775839.55940273.536161736املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمٌرنا رفعت ٌعقوب جندى54850

ناجح4033.523.532.525154.5261510.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةنبٌله السٌد على احمد54851

ناجح4651.533.548.529.5209.034161537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةنعمه محمد على محمد54852

ناجح73.554.54055.539262.539161636املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةنورا حاتم السٌد محمد54853

ناجح5236.52739.522177.0311411.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةنوره محمد اسماعٌل نورالدٌن54854

ناجح74.553405640263.5391715.539املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةنورهان محمد على عبدالهادى54855
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ناجح69.55238.55330.5243.5391714.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةهبه حسن فرج حسن54856

ناجح67.542.537.54928.5225.0351716.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةهبه وافى جالل متولى54857

ناجح8060406040280.0381616.538املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةهدى الهادى مشوادى احمد54858

ناجح64.546.53346.531221.5361615.537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةهدى فرغل عبدالعاطى ابراهٌم54859

ناجح77573959.538270.5371616.535املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةهدٌر خلف عوض احمد54860

ناجح5941364320.5199.5371514.536املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةهدٌر على شعبان على54861

ناجح4538.53140.521176.030151235املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةورده محمد صابر محمد54862

ناجح683734.550.532222.038161834املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن خلف فهٌم عبدالحافظ54863

ناجح8059.5406039.5279.0401616.537املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن رمضان السٌد على54864

ناجح74.549.534.549.533.5241.536181639املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ٌاسر عبدالعظٌم محمد54865

ناجح54.549.5395330.5226.533181634املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى ابراهٌم احمد عبدهللا سالم54866

ناجح7859395736.5269.540181636املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى ابوالحجاج عبدالرؤف السٌد عبدالعال54867

ناجح7251.5395535252.540181636املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى ابوزٌد على ابوزٌد عثمان54868

ناجح735538.555.536.5258.540181534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى احمد الصٌد احمد محمود54869

ناجح7455.537.557.535259.539181534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى احمد حماده عبدالودود ابراهٌم54870

ناجح75.558.5385735.5264.539181536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى احمد عبدالفتاح عبادى عباس54871

ناجح64.549.536.54933232.539171536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى احمد عبداللطٌف عثمان عبداللطٌف54872

ناجح725837.55734.5259.039171534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى احمد فواز احمد فواز54873

ناجح63503456.532235.539181534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى احمد محسن امٌن الحامدى54874

ناجح765337.55735.5259.038181636املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى احمد مصطفى عبدالوارث احمد54875

ناجح66.5533256.534.5242.540171636املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى امٌن عبدهللا امٌن فتح هللا54876
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ناجح59523754.534236.537171534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى بسام صدقى خلٌفه محمد54877

ناجح74.56038.557.537267.540181534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى جالل عبدالعزٌز جالل خلٌل54878

ناجح6759.5395635256.540181536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى حسام محمد عبالناصر عاٌد54879

ناجح7158.5395734.5260.039171536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى حسن السٌد حسن عل54880ً

ناجح74.557.5395936266.040171534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى حسن حسنً جابر حسن54881

ناجح58.55437.55727234.034171534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى حسٌن عنتر ابوالسعود صابر54882

ناجح57483253.529.5220.039161536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى حمدى حسن فؤاد السٌد54883

ناجح6552.5315430232.539181536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى خالد عبدالرحٌم خلف محمد54884

ناجح74.554.538.558.535261.039181534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى خالد محمد عبدالعزٌز عبداللطٌف54885

ناجح7051385734250.039181534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى خلف احمد خلف احمد54886

ناجح53.542.5315032.5209.5321514.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى خلف على خلف محمد54887

ناجح54.548.529.55232.5217.028151536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى داود رمضان سعد عبدالعال54888

ناجح5957.53053.533.5233.532171534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى دروٌش محمد السٌد محمد54889

ناجح58.543.525.555.524207.0341714.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى راغب عابدٌن راغب ابوزٌد54890

ناجح6349.532.55130.5226.5321714.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى رشدى السٌد رشدى السٌد54891

ناجح7555.5395734.5261.036171836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى سلٌم سالمه عبدالعظٌم سلٌم54892

ناجح5353.53049.533.5219.5301816.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى سلٌمان عالء سلٌمان غرٌب54893

ناجح52.55132.54632214.0311715.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى صالح ناصر محمد عبدالطٌف54894

ناجح68.559.536.557.532.5254.537171636املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى عبدالباسط محمد عبدالصمد خلٌل54895

ناجح5250.5335533.5224.033171736املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى عبدالحمٌد رمضان عبدالحمٌد ابراهٌم54896

ناجح715034.554.533.5243.534161734املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى عبدالرحمن ابوالوفا خلٌل محمود54897
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ناجح6548.5345532.5235.0331515.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى عبدالرحمن خالد سعدى خلٌل54898

ناجح6756.539.554.536253.531161736املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى عبدالرحمن غنٌم خلف هللا صدٌق54899

ناجح745839.55535.5262.0391816.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى عبدالرحمن مرزوق عابد دٌاب54900

ناجح52.551315026.5211.0301617.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى عبدالرحٌم ابراهٌم موسً همام54901

ناجح59.549.536.554.534234.031181736املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى عبدهللا غنٌم خلف هللا صدٌق54902

ناجح70.544.53350.523.5222.0371817.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى عصام ادم عبدالغفور ادم54903

ناجح5853.5335032.5227.0341818.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى علوى حسن علوى حسن54904

ناجح5945305231217.0311617.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى علً احمد علً محمود54905

ناجح6956.53753.531247.0361818.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى علً جمال علً حسٌن54906

ناجح76583954.538265.538181634املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى علً خالد علً عباس54907

ناجح6653.5355335.5243.038181634املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى علً عبدالرحمن احمد احمد54908

ناجح57.551.5305132.5222.5341814.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى علً عبدالرحٌم عبدالعال عبدالرحٌم54909

ناجح67.554.532.55334241.538181636املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى فارس السٌد شحاته اسماعٌل54910

ناجح70.557.5355236251.036181834املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى مالك صالح مالك عبدهللا54911

ناجح5746.5325126.5213.0321616.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمد احمد الدكرونى السٌد54912

ناجح63413348.533.5219.032181736املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمد احمد توفٌق السٌد54913

ناجح6758.536.552.534248.5381815.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمد جمال حسٌن فاٌز54914

ناجح56.55032.550.533222.5351816.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمد حمدان محمد حسن54915

ناجح6254.535.55533240.033181734املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمد خالد صدقى مصطفى54916

ناجح58.5533351.530.5226.5351817.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمد خلٌل حسن ابو الفضل54917

ناجح6955.5345631245.538181836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمد عبدالرحٌم عاٌد رشدى54918
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ناجح635333.55034233.538181734املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمد عبدالموجود عكاشه عبدهللا54919

ناجح7056.537.55436.5254.538181734املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمد عبدالناصر احمد احمد54920

ناجح7357.53855.535259.039181736املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمد عبدالناصر سعدالدٌن محمد54921

ناجح6557375434247.037181836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمد ٌاسر همام عبدالسالم54922

ناجح6957.538.55535255.0371816.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمود احمد عزالدٌن هاشم54923

ناجح51503350.532.5217.0321816.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمود احمد عٌد احمد54924

ناجح535532.55234.5227.0361616.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى محمود عبدهللا محمد منصور54925

ناجح62.554.5295132229.0381816.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى مروان نبٌل رٌاض ابوزٌد54926

ناجح65.55633.55234.5241.5391816.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى مصطفى خلف محمد ابوالجود54927

ناجح6655385435248.0391817.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى مصطفى محمد حسٌن السجرى54928

ناجح645231.554.535237.039161836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى مهدى عبدالستار عربى مكربل54929

ناجح63.5483348.531.5224.539161836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى ٌوسف شعبان عبدالمجٌد صابر54930

ناجح64.5563553.531.5240.535181834املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى اسراء السٌد محمود خلف هللا54931

ناجح6555.53655.533245.036181834املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى اسراء محمد رشوان محمد54932

ناجح6453.535.55734.5244.537181736املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى اسماء عبده عبدالحمٌد محمد54933

ناجح53.555.53554.529227.5351816.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى اسماء مصطفى عبدالعظٌم محمد54934

ناجح5949.533.54825.5215.537181834املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى اقٌال عبدالعزٌز شرف الدٌن عبدالعزٌز54935

ناجح72553654.534251.537181834املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى امانً السٌد نور الدٌن السٌد54936

ناجح7050.53552.534242.039181836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى امٌره جمال عبدالرحمن احمد54937

ناجح62.552.533.553.528.5230.5391617.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى اٌمان محمد ابراهٌم محمود54938

ناجح69.556365436.5252.039181734املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى اٌه محمود عبدهللا على54939
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ناجح695434.552.530.5240.536161636املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى بسمه احمد السٌد محمد54940

ناجح67.54735.55029229.038181734املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى بسمه عز الدٌن شرف الدٌن عبدالغزٌز54941

ناجح725837.55736.5261.039181834املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى جهاد على راغب ابوزٌد54942

ناجح71.556375335.5253.036181836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى حنان محمد على محمد54943

ناجح7156375836.5258.538171836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى خلود عبدالستار عربى مكربل54944

ناجح70.553.53857.534.5254.038181834املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى دعاء عبدالرحٌم خلف محمد54945

ناجح71.556.538.55837261.539181834املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى دعاء على اسماعٌل على54946

ناجح6647.534.553.534.5236.039181836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى دعاء محمد ابوالفضل همام54947

ناجح7459.54056.537267.040191836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى دنٌا ابوالمجد اسماعٌل ابراهٌم54948

ناجح7859.54059.539.5276.538182034املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى دنٌا احمد عبدالاله على54949

ناجح7359.5395737.5266.036181634املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى دنٌا على عبدالصابور ادم54950

ناجح5954355434236.037181736املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى رٌهام عبدالرحمن عز ابوالفتوح54951

ناجح77593956.538269.537171736املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى شاهنده محمد عزالدٌن هاشم54952

ناجح77.553.53955.536.5262.039181734املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى شٌماء المغربً ابوالمجد الشمبلى54953

ناجح73.55438.55536257.040181634املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى شٌماء شحاته حسٌن الشجرى54954

ناجح4030203020140.020101020املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى شٌماء عبدالرحمن عبدالعال منصور54955

ناجح72593953.537260.5401816.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى شٌماء محمد موسى جندى54956

ناجح5853.533.554.534.5234.035161634املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى شٌماء محمود عز فاٌز54957

ناجح4030203020140.020101020املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى عفاف ثابت عواد عبداللطٌف54958

ناجح7158.53856.536260.038181636املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى فاطمه رمضان محمد احمد54959

ناجح5846.536.54832221.034181536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى فرحه خلف محمد على اسماعٌل54960
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ناجح785839.559.538273.0341817.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى مرٌم اشرف احمد عبدالمول54961ً

ناجح775537.557.536.5263.537181734املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى مرٌم مدحت مرزوق محمد54962

ناجح5954365233234.033161436املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى ملك احمد جابر ابوالدهب54963

ناجح805839.558.538274.0401817.536املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى ملك عبدالرحمن عبدالحفٌظ الحداد54964

ناجح7958.54059.540277.0401817.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى منار حلمى دردٌر احمد54965

ناجح64.551.536.554.537.5244.5351715.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى منى محمود ابراهٌم احمد54966

ناجح6955.536.55537.5253.539181736املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى موده محمد احمد امام54967

ناجح61.549.535.550.534.5231.534161636املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى نجالء جمال ابوالفتوح عبدالرحمن54968

ناجح72.54336.553.534.5240.035181634املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى نجالء قرشى جبرٌن احمد54969

ناجح71.551355534.5247.040181634املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى نجوى ابوالحمد محمد على54970

ناجح7958.537.555.534.5265.040181836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى ندى على امٌن على54971

ناجح68.555.535.558.535.5253.536171836املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى نعمات شحاته رضوان بخٌت54972

ناجح6158.5355534243.5361815.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى نوال اشرف نورالدٌن اسماعٌل54973

ناجح74.558.535.556.538.5263.5371816.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى نورهان حسن محمد فراج54974

ناجح77.559385933.5267.036181736املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى هبه ٌاسر صبرى عبدالرحمن54975

ناجح5348.5315127.5211.031161636املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى ٌاسمٌن جمال اسماعٌل على54976

ناجح7456.5385737.5263.0371815.534املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى ٌاسمٌن جمال جابر ابراهٌم54977

ناجح64.54935.551.531231.535181636املنشأة(سوزان مبارك سابقاً  )مدرسة بنت الشاطئ للتعلٌم االساسى ٌاسمٌن حسٌن دروٌش محمد54978

ناجح7859.539.55738272.0371817.536املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةابانوب عزت بركات واصف54979

ناجح7357.53855.537.5261.536171837املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد حسنً احمد حمزه54980

ناجح7856.5405435.5264.035171834املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد دكتور احمد حسن54981
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ناجح674934.55633.5240.035181836املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد رمضان بغدادي امباب54982ً

ناجح7857406035270.036171837املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةاسامه مدحت ابوالسعود محمود54983

ناجح63.5533854.533242.029161834املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةاسالم عبدالكرٌم احمد عبدالكرٌم54984

ناجح7457.538.55735.5262.535182036املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةالسٌد محمد محمود مطاوع54985

ناجح715839.55837.5264.0361819.535املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةبهاء جمعه محمد رضوان54986

ناجح7758.5405937.5272.039182034املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةبٌتر راضى عٌاد سفٌن54987

ناجح6653.5365637248.538172036املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةجرجس اشرف لوندى عطا هللا54988

ناجح61.550.53756.534.5240.036171835املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةجمال خالد ابراهٌم عبدالرحٌم54989

ناجح7758.5405838.5272.037161934املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةجورج هانى امٌر عبدالمالك54990

ناجح80594058.537.5275.037172036املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةحاتم احمد خلف عبدالرحٌم54991

ناجح72.558.54058.536265.535172035املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةحسام السٌد ٌسن سعٌد54992

ناجح7457.537.56038.5267.5361718.534املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةحسام عبدالهادى مشوادى احمد54993

ناجح62.549.5365032230.0351818.536املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةخالد عبدالرحٌم خلف هللا على54994

ناجح77.557405939.5273.036182035املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةرامى هانى ٌنى عزمى54995

ناجح79574058.538.5273.039171834املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةرٌمون مٌخائٌل جرجس صلٌب54996

ناجح625135.553.529.5231.537181836املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةشنوده ٌونان ذكرى عبٌد54997

ناجح715638.55736258.535181835املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةضٌاء حماده حامد محمود54998

ناجح57.550.5355230.5225.534171636املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن السٌد عزالدٌن على54999

ناجح654837.55434238.536181735املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالسالم محمد عبدالسالم احمد55000

ناجح69.550395437249.5361818.536املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالاله خٌرى همام عبده55001

ناجح74.555.538.55237257.536171935املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد احمد امام55002
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ناجح7960405839.5276.5361819.536املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةعلى احمد على احمد55003

ناجح65.5563951.536248.036181735املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةعلى رافت على اسماعٌل55004

ناجح78594057.538.5273.0351819.536املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةفادى رافت مٌالد عبدالمالك55005

ناجح65.54931.55034230.033161935املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌم حسن على حسن55006

ناجح79.5604059.537.5276.5311818.536املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةكٌرلس هانى لبٌب توما55007

ناجح62.553.530.553.535.5235.536181935املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف احمد صدٌق55008

ناجح6452315131.5229.532181937املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد جمال جبرٌن احمد55009

ناجح72.559.5405938269.0381819.538املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى بدوى رشوان55010

ناجح8060406040280.0361918.538املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد رضوان الدكرونى لجاب55011

ناجح70.559.537.55637260.536181938املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد على رضوان ابراهٌم55012

ناجح78.558385838.5271.038181838املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد علً احمد عل55013ً

ناجح78.556405538267.538181938املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالمجٌد محمود55014

ناجح73.553405633.5256.039181738املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى ناصر عبدالعظٌم محمد55015

ناجح6647.54053.531238.034181836املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمعتز عبدهللا ناصح قمصان55016

ناجح68.55837.552.537253.531171836املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمٌنا ناصر خلٌل امتٌاس55017

ناجح68.555.534.551.536246.034181938املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةهٌثم عكاشه جمعه ابراهٌم55018

ناجح73.560385736264.5341817.535املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف حسن محمد امٌن55019

ناجح74.560406038272.540181938املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف خالد تمام خلف55020

ناجح7560405738.5270.538181736املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالشافى مشوادى احمد55021

ناجح5857.5375035237.537161738املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةاسماء حمته عبدالباسط محمود55022

ناجح8060406040280.0401817.536املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةالزهراء سلٌم راعى سلٌم55023
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ناجح7157.54055.538.5262.536181638املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةانجى كامل جابر جاد هللا55024

ناجح79.5604059.540279.038181637املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةاٌرٌنى رافت حلٌم مجلع55025

ناجح79.560406039.5279.039181736املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةاٌه احمد عبدالشافى محمد55026

ناجح8060406038278.040181838املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةاٌه اشرف ربٌع محمد55027

ناجح7760405939.5275.536181637املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةبراكسٌا دانٌال فرج واصف55028

ناجح58.554.53652.535.5237.034181836املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةحبٌبه الشافعً فاروز حسان55029

ناجح7258.5405635.5262.0391817.538املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةحسناء جمعه عكاشه جمعه55030

ناجح7859406040277.037181738املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةدمٌانه عادل لبٌب توما55031

ناجح80594059.540278.539181738املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةرنا عبدالكرٌم احمد عبدالكرٌم55032

ناجح7959.54058.539276.0401817.538املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةساره محمد السٌد احمد55033

ناجح805938.55939.5276.0381816.538املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةسحر محمود فراج السٌد55034

ناجح5344.535.55030213.040181838املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةشاهنده نصر الدٌن احمد قناوى55035

ناجح6458375037246.035181735املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةعطٌات عبدالحفٌظ اسماعٌل محمد55036

ناجح67.557.536.554.533249.0361817.535املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةعلٌاء حماده جابر اسماعٌل55037

ناجح78584057.539272.538181735املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةفاطمه ابراهٌم احمد ابراهٌم55038

ناجح6558.53753.538252.036181735املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةفاطمه الشٌبانى عبداللطٌف عبدالعال55039

ناجح56.558.53752.535.5240.0341816.536املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةفدوى مصطفى عبدالمجٌد محمود55040

ناجح56.558.5375436.5242.5361817.536املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةفرحه جمال محمد عبدالرسول55041

ناجح77604059.540276.538182036املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةكارولٌن منٌر ذكى عوض55042

ناجح76.557.53954.539266.536181938املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةلقاء جمال احمد السٌد55043

ناجح7960405940278.0381819.538املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةماكرٌنا بشوات بركات واصف55044
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ناجح7359.538.55840269.038182035املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم رومانى جرجس منتٌاس55045

ناجح7860395838273.036181836املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود جالل عبدالموجود55046

ناجح76.5604056.539.5272.539181836املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم مؤمن حشمت مجلع55047

ناجح77.5604059.539.5276.5371717.538املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمنار الحسٌن عبدالحفٌظ عبدالمجٌد55048

ناجح7459.5405440267.5361817.536املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمنه هللا رفعت عبدالرؤف ابوالجود55049

ناجح7258.5405432.5257.0361819.536املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةندى احمد على اسماعٌل55050

ناجح7659405838271.036181936املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةندى عزت عبدالرحٌم السٌد55051

ناجح7058.53957.537.5262.536181836املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةهاجر صبرى احمد ثابت55052

ناجح7353.5395738.5261.036171836املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةٌارا اشرف احمد احمد55053

ناجح74.5594058.539271.036171736املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةٌارا عبدالسالم عرابى محمد55054

ناجح58.549.52344.521.5197.033151739املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد محمد55055

ناجح53.542234320181.532151739املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاحمد حسن على حسن55056

ناجح6550.52347.521.5207.5321717.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاسامه صابر محمد عبدالرحٌم55057

ناجح63.549.5234821.5205.5311517.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاسامه عباس ابوالفضل عباس55058

ناجح6649.523.549.520.5209.0321517.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاشرف عبدالحفٌظ عبدهللا السٌد55059

ناجح57.549.5225220.5201.5331717.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاكرم رشوان محمود عبدالرحمن55060

ناجح58.544214620.5190.032151739املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاٌمن اشرف خلف هللا محمد55061

ناجح4642.52144.521175.030151339املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةبهاء احمد السٌد محمد55062

ناجح5046234420.5183.5311517.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةجمال احمد ابوالفضل عباس55063

ناجح514322.54620.5183.0291516.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةجمال محمود عبدالرحٌم عبدهللا55064

ناجح6847.5244821.5209.030171739املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةحازم سمٌر على محمود55065
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ناجح5746.522.547.521194.531171739املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةحمدى مرزوق فؤاد محمود55066

ناجح6751.5234723211.5321717.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةخالد السٌد محمود عبدالقاصد55067

ناجح56.542.52346.520188.527151739املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةخالد جمال عبدهللا ابراهٌم55068

ناجح5449204721191.0301516.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعادل عاطف احمد عبدالحمٌد55069

ناجح6351.5254822209.5341617.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعارف السٌد احمد محمد55070

ناجح5848.520.547.521195.534161639املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعارف محمد عارف تمام55071

ناجح57.55126.54822205.033171739املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد عبدالرحمن همام55072

ناجح62.546.522.547.521200.0321716.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعبدهللا على محمد مراد55073

ناجح62.549.52247.522.5204.032171739املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعبدالناصر السٌد احمد ابراهٌم55074

ناجح4746.52341.520.5178.534151539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعثمان على عثمان احمد55075

ناجح52.539234826.5189.034161439املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعرفه عبدالباسط سلٌمان عبدالرحٌم55076

ناجح6847.53549.531231.0331517.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعالء جمال كتانه احمد55077

ناجح48.538.524.542.527181.0311614.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعلى السٌد محمد خلٌل55078

ناجح60.5422847.527.5205.5321614.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةكامل صبرى اسماعٌل على55079

ناجح62.545.528.54730213.5361814.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم صابر الفولى55080

ناجح64.5472947.529217.034171539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف خٌرت ابوالدهب55081

ناجح6950324931231.036181639املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمحمد خالد كتانه احمد55082

ناجح58352948.524.5195.030151339املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحٌم على عبدالرحٌم55083

ناجح59.537.53039.528.5195.0241713.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر على محمد55084

ناجح58.5493042.527.5207.530161639املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمحمد ٌوسف خلٌل حسان55085

ناجح56.549.52949.529213.530161439املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمد احمد55086
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ناجح643829.546.529207.032161439املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالحكٌم عزالدٌن محمد55087

ناجح64453147.529.5217.032171439املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمصطفى اسماعٌل محمد جوده55088

ناجح644326.541.529204.0321514.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمصطفى حمام فؤاد عبدالجلٌل55089

ناجح56.5393446.530206.031151639املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمصطفى رمضان همام تمام55090

ناجح58.53930.547.530205.5321516.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد عبدالحمٌد محمد55091

ناجح60.5322947.529198.0311515.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةهمام احمد عبدالرحمن همام55092

ناجح61.54929.54830.5218.5321516.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةٌوسف شعبان ثابت صابر55093

ناجح6650354624.5221.534181839املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةابتسام الفولى صابر الفولى55094

ناجح65.549.536.546.527.5225.536171839املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةازهار متولى ٌوسف حفنى55095

ناجح67.550.534.547.527227.0361717.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاسراء رجب مرزوق حسٌن55096

ناجح77.55838.55133258.035181839املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاسراء محمود احمد ابراهٌم55097

ناجح67.55135.545.526.5226.035171839املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاسماء حسنى عبدالحمٌد ابوالمجد55098

ناجح68.548.5344627224.0321817.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةامٌره على محمد السٌد55099

ناجح6653.530.545.527222.534191839املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالجلٌل فؤاد عبدالجلٌل55100

ناجح6951314626223.032181839املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاٌه صدقى على احمد55101

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةاٌه مرزوق محمد محمود55102

ناجح58.54528.542.522.5197.032171739املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةحبٌبه محمد مرزوق احمد55103

ناجح685029.54526218.533171939املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةدعاء عارف احمد محمد55104

ناجح67.550.530.54523.5217.036191839املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةدنٌا مصطفى صابر ابوالدهب55105

ناجح67.5513245.525.5221.536181939املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةدٌنا عاطف عبدالكرٌم عبداللطٌف55106

ناجح665032.544.526.5219.5331716.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةسامٌه جمال محمود ابوالمجد55107
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ناجح67.549.53044.525216.5321716.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةسحر خلٌفه فهمى احمد55108

ناجح61.5442538.523192.0321817.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةسهٌر عاطف احمد محمود55109

ناجح624830.546.526213.0341716.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةشٌماء اشرف كتانه احمد55110

ناجح57472643.521.5195.032171539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةشٌماء عاطف صدٌق احمد55111

ناجح7051.530.54526.5223.531161939املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعبٌر ناصر فؤاد محمود55112

ناجح6652.53451.530.5234.533181739املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةغاده عاطف رجب سعد الدٌن55113

ناجح6551.532.55331233.0331816.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةغاده فراج سلٌمان عبدالرحٌم55114

ناجح6652.529.55124223.0311815.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد عبدالعظٌم محمد55115

ناجح5045.527.54421.5188.529161539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةفرحه عثمان عبدالعزٌز احمد55116

ناجح7759.53655.538.5266.5371918.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةقمر عبدالناصر مالك احمد55117

ناجح7549.5325432.5243.0371916.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمنار عاطف عبدالكرٌم عبداللطٌف55118

ناجح7448.5315332.5239.037191839املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمنال ابوالحمد عبدهللا السٌد55119

ناجح6550.5345133233.5361918.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمنه بالل عبدالعزٌز احمد55120

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمنى محمود محمد السٌد55121

ناجح55.548.534.55030218.5331717.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةنادٌه احمد عارف تمام55122

ناجح56.548.5334831.5217.536171639املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةنجالء رمضان فراج اسماعٌل55123

ناجح56.548.530.548.526210.034171539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةنهله محمود عبدالرحٌم احمد55124

ناجح71.556.53256.538254.537161739املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةنورهان قدرى عبدالرحمن عبدالمولى55125

ناجح55.55231.55230.5221.5351717.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةهاجر رجب مرزوق حسٌن55126

ناجح5952.531.549.525.5218.0321517.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةهاله احمد اسماعٌل حسٌن55127

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةهدى فرغل فؤاد محمود55128
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ناجح61.549.530.551.528.5221.5321816.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةوالء عبدالعلٌم محمد محمود55129

ناجح59.549.530.551.531222.032161639املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن خلٌل احمد خلٌل55130

ناجح5848.530.55230.5219.5341617.539املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمود محمد ابوالمجد55131

ناجح73.5523351.526.5236.533171638املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةابانوب خلف مرزوق عبده55132

ناجح7152.535.554.528241.5351716.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةابراهٌم ٌوسف عبدالعاطى احمد55133

ناجح65.548355028.5227.0331817.539املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد ابو المجد كمال ابو المجد55134

ناجح644029.548.520202.0311716.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد جادالكرٌم ٌاسٌن جادالكرٌم55135

ناجح6440345728.5223.5351717.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد زغلول حسن فراج55136

ناجح49.5433556.524.5208.5351616.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالباسط احمد محمد55137

ناجح64.5453655.529230.0351717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد على احمد محمد55138

ناجح65473653.529230.5351817.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد على ٌوسف محمد55139

ناجح48.538284525184.533171639املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد فؤاد ابراهٌم محمد55140

ناجح5942.534.55528.5219.5351717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاسماعٌل ابوالنور اسماعٌل محمود55141

ناجح68.544.535.555.525.5229.5351717.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةالمطعنى محمود حسٌن عبداللطٌف55142

ناجح63.5423551.525.5217.5351717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةانور هانى انور محمد55143

ناجح7660405938.5273.5361716.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةبسام اسماعٌل مصطفى اسماعٌل55144

ناجح74.550.5355529244.0331816.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةبٌتر ولٌد ٌوسف رمسٌس55145

ناجح55.5302035.527.5168.529.5161039املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةبٌشوى منٌر عطٌه جرجس55146

ناجح564134.54925205.5321716.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةتوفٌق االدهم فراج اسماعٌل55147

ناجح59.542344626.5208.0301716.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةجرجس لمعى قالده رمٌس55148

ناجح56.543.5335225.5210.5331815.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةجالل جمال جالل احمد55149
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ناجح50.53824.55127191.0341718.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةحاتم شاكر حماده حسن55150

ناجح5841.535.55225.5212.5351617.539املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةحاتم عبدالعاطى صابر سعٌد55151

ناجح6645.533.552.528.5226.035161738املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةحاتم عبدالناصر تمام قناوى55152

ناجح5444.529.55127206.039161436املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةحسن على محمد احمد55153

ناجح56.547.53156.530221.5391617.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةحسٌن خلٌل ابراهٌم احمد55154

ناجح524329.556.531212.039141538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةحسٌن رمضان عبدالستار متولى55155

ناجح7554.535.55938.5262.5331717.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةحسٌن على محمود توفٌق55156

ناجح654530.55529.5225.035171739املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةحمدى احمد بهلول احمد55157

ناجح5246.52951.530209.0341716.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةحمزه سالم محمود احمد55158

ناجح78.55838.559.539.5274.0371716.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةرائد رافت مصطفى اسماعٌل55159

ناجح51382550.526190.539151338املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةربٌع محمد بركات سلٌمان55160

ناجح434525.554.530198.0391615.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةرشاد مصطفى شعٌب احمد55161

ناجح49.549.5285628211.0311515.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةرشٌدى احمد السٌد احمد55162

ناجح53483057.529.5218.0301716.539املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةسٌد على عبدالفتاح عباس55163

ناجح6247315730227.0341717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةسٌف عوض عبدالحلٌم احمد55164

ناجح63473156.531228.5311717.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةسٌف فٌصل الدكرونى احمد55165

ناجح64.54833.55830234.0321717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعادل جمٌل بدوى احمد55166

ناجح584933.554.530225.0301617.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالجواد محمد عبدالجواد عبدالرحٌم55167

ناجح44.5432853.529.5198.5281515.539املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعبدهللا ٌسرى عبدالستار محمد55168

ناجح4046.530.554.530201.528151638املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعبده صابر عبدالنبى امٌن55169

ناجح403720.546.522166.026131236املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعصام السٌد زٌن الصالحٌن خلٌل55170
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ناجح5147.532.55630217.0311515.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعالء اٌمن ٌونس خلٌل55171

ناجح594832.557.530227.0351716.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعلى حسن رمضان حسن55172

ناجح46.546.52856.530207.5321514.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعلى خلٌل الدكرونى خلٌل55173

ناجح6050.53151.530223.0341614.539املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعلى عباس احمد عبدالفتاح55174

ناجح785837.55937269.536151738املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعلى محروص على سلٌم55175

ناجح564630.546.530.5209.531141736املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعلى محمود ادرٌس حافظ55176

ناجح594830.54629.5213.0331616.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعلى ممدوح عبدالعال ابوالمجد55177

ناجح6453.53648.530232.0331516.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةفراج على السٌد محمد55178

ناجح4745.532.54629.5200.532151637املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةفرج عماد عبدالوهاب ٌوسف55179

ناجح5845.535.54530214.0351616.539املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةفهد طارق جمعه ابو زٌد55180

ناجح6153344829.5225.535171738املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌم اسعد عبدالصبور ابو زٌد55181

ناجح5349.53041.530204.0361416.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌم فاٌز عبدالحمٌد مرسى55182

ناجح58.552.5355030226.0351416.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمادح عبدالناصر عبدالاله عبدالعارف55183

ناجح65.553.535.554.531240.0351516.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمادح على انور على55184

ناجح55.555.535.548.530225.0321716.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد اسماعٌل ٌوسف محمد55185

ناجح644631.54830219.532151739املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد اعالمى محمد محمد55186

ناجح55.5473548.529.5215.531151738املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد توفٌق ابو الحجاج توفٌق55187

ناجح6046.5344930219.5311616.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد احمد55188

ناجح4943314529.5197.532161738املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى محمد احمد55189

ناجح6950.535.550.530.5236.034161738املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد صالح خلٌفه احمد55190

ناجح68.553.535.549.530.5237.535171737املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد عبده مطاوع خلٌل55191
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ناجح58.549.5345030.5222.5351516.539املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد محمود ابو الوفا محمود55192

ناجح61483449.530.5223.0321614.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى نجم الدٌن ابراهٌم55193

ناجح6949355731.5241.5361716.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم55194

ناجح54.539.52852.530204.5281517.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود احمد الدكرونى خلٌل55195

ناجح494126.554.528.5199.527151738املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود اسماعٌل عبداللطٌف اسماعٌل55196

ناجح6040.532.55730220.0331516.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود صبرى محمد ابوز ٌد55197

ناجح63413354.530221.5361617.539املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود فتحى ثابت محمود55198

ناجح544023.544.528.5190.5291517.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود كحالوى حماده حسن55199

ناجح66.541.5365629229.0371817.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمرزوق على محمود على55200

ناجح58.541335527214.5351717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمرزوق محمد مبارك خلٌل55201

ناجح55.54134.556.529216.5341716.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد صابر حفنى55202

ناجح4037223720156.028151137املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى رجب عبدالحمٌد حامد55203

ناجح5235.5284628189.532161739املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى شعبان محمد متولى55204

ناجح64.539.53353.529.5220.035161838املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى علمى حلمى خلٌل55205

ناجح614233.55429219.533161736املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمعتز ناصر ابو الحمد احمد55206

ناجح6441.530.55225.5213.5301617.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةهشام احمد عبدهللا محمد55207

ناجح68513856.534247.5391717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف ناجح ٌوسف رمٌس55208

دور ثانى3524.51627.512.5115.51776.517املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاروى احمد عبداللطٌف عل55209ً

ناجح75.551.54059.538264.540171839املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةارٌن انور عجٌب عبدالسٌد55210

ناجح60.54833.551.526.5220.030171738املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاسراء عالء محمود عبدالرحٌم55211

ناجح53.537.53454.529208.5311717.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاسماء السٌد احمد على55212
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ناجح58.53732.54730205.032171738املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاسماء جمال على عارف55213

ناجح5344.533.550.529.5211.031171638املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاسماء خلف هللا على احمد55214

ناجح59.538.53549.528210.531181737املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاسماء خلٌفه عبدهللا محمد55215

ناجح6451.532.55029.5227.5311717.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةامل محمود عبداللطٌف محمود55216

ناجح65493448.530.5227.0311716.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةامٌره احمد عبدالرحٌم احمد55217

ناجح72.554.53950.539.5256.0381717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةامٌره جمال عبدهللا بالل55218

ناجح513933.543.529196.028161537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد صابر حفنى55219

ناجح5845.535.54729.5215.532171739املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاٌمان اسماعٌل ٌوسف محمد55220

ناجح75.5594059.540274.035171736املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد عمر احمد55221

ناجح605335.549.530.5228.531161738املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد ٌوسف عبدهللا55222

ناجح49.55033.54630209.032151538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةحمٌده رمضان ناجح خلف هللا55223

ناجح5940.533.54533.5211.5331716.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةخلود محمد على عبدالاله55224

ناجح6753365737250.0351716.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةخلود محمد محمود داود55225

ناجح47.5453446.528201.0281816.539املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةخلود ٌسرى رضوان نظٌر55226

ناجح51.544.53246.526200.5291716.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةدالٌا عفٌفى محمود محمد55227

ناجح52443646.525.5204.0301716.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةدعاء رضوان محمود على55228

ناجح6047.53853.530.5229.5331816.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةدعاء سعد احمد السٌد55229

ناجح75.551.53959.540265.5351718.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةدعاء محمد احمد محمود55230

ناجح46.5423142.529191.0341614.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةدمٌانه ادور عطا هللا ملٌكه55231

ناجح70.549.53646.534236.533181739املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةدنٌا حمزه مرزوق السمان55232

ناجح67453244.532220.532171838املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةدنٌا وفٌق عبدالعاطى احمد55233
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ناجح704835.548.532234.034171836املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةدٌنا صفوت ثابت عبدالمسٌح55234

ناجح7255.53550.533.5246.5351717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةراوٌه احمد صدقً ابوالمجد55235

ناجح61.54835.54531221.0341717.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةرحمه احمد محمود داود55236

ناجح6650.537.550.532236.534171939املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةرحمه عبداللطٌف عبدالشافى عبدالعزٌز55237

ناجح654735.54928.5225.0321717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةرحمه ناصر عبدهللا ابو زٌد55238

ناجح64.553355229.5234.0351718.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةرضوه ابو السعود شحاته عبدالمجٌد55239

ناجح6955.537.55333.5248.538181838املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةروان عبدالحكٌم عامر محمد55240

ناجح59.552.5365125.5224.532171838املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةزٌنب ابراهٌم محمد احمد55241

ناجح50.543.53043.529196.532181737املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةسامٌه جمال توفٌق على55242

ناجح67.5493755.534243.038171839املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةشاهندا جمال ابو الحمد احمد55243

ناجح7253375236.5250.537171838املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةشروق عبدالحكٌم حسٌن عبداللطٌف55244

ناجح53.54735.55027.5213.5301719.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةشرٌن كمال على فرغل55245

ناجح5436.5323724183.5301516.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةشٌماء على السٌد حسن55246

ناجح65.553.535.551.534240.040171938املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعزٌزه عبدالعزٌز عبدالشافً عبدالعزٌز55247

ناجح6952.53652.537247.0391618.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةعهود ابو السعود توفٌق على55248

ناجح6248.5355331229.537181939املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةفاطمه ناصر محمد محمود55249

ناجح69.549.536.556.533245.0381818.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمارٌنا مرقص لبٌب عبدالسٌد55250

ناجح5550.53652.532.5226.5341818.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمروه اشرف احمد ابو المجد55251

ناجح5750355632230.030171838املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمروه مرزوق مبارك خلٌل55252

ناجح63.549.537.55533.5239.037181937املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم حربى كامل بخٌت55253

ناجح5547.534.555.530.5223.034181939املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم وفٌق توفٌق محمد55254
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ناجح544730.542.528202.030171638املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمنار حسام عبدالستار محمد55255

ناجح484429.54128.5191.0301717.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةمها صبرى رشوان احمد55256

ناجح74.5553856.538262.0341718.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةنجاح محمد اسماعٌل خلٌل55257

ناجح544735.55628.5221.0351718.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةنرمٌن نبٌل الجزٌرى حسٌن55258

ناجح64.547.53454.533.5234.0371816.539املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةنسرٌن رافت عبدالواحد الطاهر55259

ناجح47.5472943.526.5193.5301714.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةنواره ابراهٌم محمد عرابى55260

ناجح68.55236.55434.5245.5361717.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةنورا السٌد عبدالرحمن العادلى55261

ناجح474733.55430211.5331717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةنورهان احمد محمد حسٌن55262

ناجح48.54132.55025197.032171538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةهانم ابو الحمد احمد السٌد55263

ناجح53473055.531.5217.0331717.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةهبه مصطفى محمد متول55264ً

ناجح76.556.53858.539268.537171839املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةهند فرٌد محمود حافظ55265

ناجح7658.5395639.5269.0361717.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةوالء عبدهللا علً احمد55266

ناجح52473454.531.5219.0351715.538املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حسن محمد احمد55267

ناجح544734.55732.5225.0321816.537املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن شرقاوى عبدالحمٌد شرقاوى55268

ناجح5245.535.55529.5217.5351817.539املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عٌد حامد محمد55269

ناجح66.548.53753.530235.536181838املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد عشرى العادلى55270

ناجح7858.539.56039275.0381717.536املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا عبدالنور جرٌس عبدالنور55271

ناجح64.554.5365738250.034171835املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة احمد محمد بدوى محمود55272

ناجح665436.559.538254.0351816.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة احمد محمود محمد احمد55273

ناجح59.5483553.532228.030161734املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة السٌد صابر نورالدٌن ٌونس55274

ناجح57.551.534.555.535.5234.5361517.533املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة بٌشوي ودٌع البدرى ودٌع55275
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ناجح7656.5395938.5269.0341817.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة حمدى محمد احمد محمود55276

ناجح69.555.53959.538.5262.0391818.536املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة رضوان احمد رضوان محمد55277

ناجح77523956.536.5261.0381818.536املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة رٌمون سامى حربى عزمى55278

ناجح74.55135.55836.5255.5321618.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة زٌاد ثابت مالك عثمان55279

ناجح6854.53254.537.5246.5331518.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة صدٌق ابراهٌم صدٌق ابراهٌم55280

ناجح775438.557.538.5265.535161836املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة عاطف عبدالباسط محمد محمود55281

ناجح70.553.536.55735252.532161836املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة عبدالفتاح عرفات عبدالفتاح احمد55282

ناجح65.555.536.557.537.5252.5331818.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة عبدهللا صبرى فراج مراد55283

ناجح64.552.531.55735.5241.0321817.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة على خلٌل على خلٌل55284

ناجح71.554.5375835.5256.535181834املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة على محمود مظهر محمود55285

ناجح68.554.534.55838253.5351617.536املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة عمر محمود احمد السٌد55286

ناجح6953.53358.538252.0371618.533املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة عٌد عبدالوهاب عٌد احمد55287

ناجح68.55230.55337.5241.5311616.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة كرٌم اشرف عبدالحمٌد رشوان55288

ناجح7556.5395938.5268.0381618.536املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة كٌرلس اٌمن جادالسٌد خله55289

ناجح6651.5355734.5244.0381517.536املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة كٌرلس خٌرى مٌالد نظٌر55290

ناجح7854.53758.538266.0381618.536املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة محمد سلٌمان محمود محمد55291

ناجح58513156.533229.5301616.536املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة محمد عبدالمطلب المغربى احمد55292

ناجح62.5543658.537248.0321818.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة محمود ابراهٌم نورالدٌن حسانٌن55293

ناجح64.552.5325835.5242.5301517.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة محمود عبدالرؤوف احمد عبدالرحٌم55294

ناجح60493156.536232.531151734املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة مصطفى عصران على رشوان55295

ناجح7556.5375838.5265.0381518.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة هدرا رافت بركات واصف55296
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ناجح76.553.5395937.5265.5371518.536املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة هٌثم االمٌر محمد على55297

ناجح67.557.536.554.536.5252.5341818.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة ولٌد فهد محمد احمد55298

ناجح58.55333.55735.5237.5381518.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة ٌسى وحٌد ٌنى شهدى55299

ناجح62.55527.558.538241.5301617.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة ٌوسف حمدى محمد نورالدٌن55300

ناجح65.557.539.557.536.5256.5351716.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة اٌات احمد محمد احمد55301

ناجح71.554.53957.537.5260.033181835املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة اٌمان عبدالرحمن محمود عبدالرحمن55302

ناجح8056.5395838271.534181835املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة اٌمان عبدالوهاب احمد السٌد55303

ناجح65.552.535.55836.5248.033181734املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة اٌه صابر على محمد55304

ناجح5648.5335534226.528171634املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة اٌه عالء رجب سعدالدٌن55305

ناجح65.550355835.5244.031181735املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة اٌه محمود محمد هاشم55306

ناجح6247355836.5238.526181835املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة حنان ابوالسعود ٌونس محمد55307

ناجح51.546315734.5220.029151734املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة دنٌا سعد عبدالعال ابوالمجد55308

ناجح6348.530.55837237.0341615.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة دٌنا اسماعٌل مهران اسماعبل55309

ناجح7154.53657.537256.0381815.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة روجٌنا رفعت ودٌع عوض55310

ناجح6548.537.55836.5245.5321614.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة سهام حسن حامد احمد55311

ناجح4030203020140.020101020املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة شادٌه سالمه على سالم55312

ناجح66.556.5355830.5246.5321616.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة شهنده محمد ابو المجد السمسومى55313

ناجح71.555.53157.531246.5321616.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة عبٌر القذافً احمد عبدالعزٌز55314

ناجح7151.533.55732245.0341516.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة فرحه محمد خلف احمد55315

ناجح7857.53959.540274.0371816.537املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة مادونا نبٌل نصٌف رزق هللا55316

ناجح67.5413357.530229.0341615.533املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة مارٌنا رابح نجٌب سمعان55317
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ناجح7959.539.559.540277.5381716.537املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة مرٌم محمد احمد السٌد55318

ناجح6547305728.5227.531171635املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة ملك مالك ابراهٌم فراج55319

ناجح66.5533457.530.5241.5371716.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة نرمٌن رفعت سٌف حبٌب55320

ناجح645533.556.532241.035191735املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة نورا حٌضر محمد مغربى55321

ناجح77.557.5375832262.0351915.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة نورا على سعدالدٌن احمد55322

ناجح4030203020140.020101020املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة نورهان حماده ابراهٌم احمد55323

ناجح76.554.533.55831.5254.0341816.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة نورهان كمال على محمد55324

ناجح77.557.534.55831.5259.0341715.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة هاله حسن على حسٌن55325

ناجح635433.55831239.5311716.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة هدى الصافى محمود محمد55326

ناجح67.55534.557.531.5246.0361716.534املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة هٌام محمود حامد عبدالرحمن55327

ناجح71.554.5345631.5247.5351816.535املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة ورد عبدالعزٌز خلف هللا جادالرب55328

ناجح4030203020140.020101020املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة ٌاسمٌن على عبدهللا مرسى55329

ناجح7856.5406039273.5331818.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةاحمد على محمد معاذ55330

ناجح7157.5405839265.5381817.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةالسٌد رافت السٌد سلٌمان55331

ناجح55.555.54059.535.5246.0351817.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةالسٌد ٌاسر سٌد ٌوسف55332

ناجح55.552.5405938245.0381817.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةبوال رامى فهمى غبلاير55333

ناجح74.557.5406039271.0391817.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةزٌاد ابوالمعالى احمد محمد55334

ناجح68.557.5405939264.0361817.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن رفاعى عبدالرحمن محمد55335

ناجح5557.5355937243.5341717.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم عبدالرحٌم عثمان احمد55336

ناجح78.557.5405939.5274.5391717.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز محمد احمد عل55337ً

ناجح475137.55736.5229.0301715.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةعمرو خالد احمد محمد55338
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ناجح53523959.537.5241.0371817.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةكامل محمد كامل محمد55339

ناجح72.557.54059.539268.537171738املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةكرم جمال السٌد احمد55340

ناجح5048.5405635229.534171638املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةكرٌم علً جاد الكرٌم عبدهللا55341

ناجح73.5513957.539.5260.5361716.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم سٌد ابراهٌم55342

ناجح7658406040274.0401818.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةمحمد بغدادى ابوالمجد السقطى55343

ناجح6155395939.5253.5401617.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةمحمد سلٌمان احمد عزالدٌن55344

ناجح70.555.54059.538263.5341717.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةمحمد صالح ثروت فؤاد55345

ناجح76.556.54059.539.5272.038181738املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةمحمد كمال رشوان عارف55346

ناجح78.560406039.5278.0401818.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةمحمد وائل احمد مصطفى55347

ناجح51.55836.55939244.032171838املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةمصطفً محمد رضوان محمد55348

ناجح5951.536.55738242.0381716.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةمٌنا فاٌز ثروت فكري55349

ناجح79.559.5395840276.0391818.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةاروى خالد محمد احمد55350

ناجح8059395840276.0391918.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةاسماء عبدهللا احمد قناوى55351

ناجح8059.5395840276.5391918.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةامانى عبدالباسط السٌد احمد55352

ناجح78.559.53959.540276.5391918.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةامٌره بدوى احمد محمد55353

ناجح7859395840274.0401918.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةتسنٌم عبدالروؤف عٌد مصطفى55354

ناجح77.559.5395639271.0391818.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةخلود مختار عبدالكرٌم محمود55355

ناجح77.5583959.539.5273.5401918.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةسهره صابر محمود محمد55356

ناجح75.559396039272.5391918.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةشرٌفه فاضل محمد سلٌمان55357

ناجح78.559.537.558.540274.0391918.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةشهد عزالدٌن احمد عزالدٌن55358

ناجح78.553385937.5266.040181838املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةفاطمه مختار السٌد ابوالمجد55359
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ناجح7959.5396040277.5381918.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةكرستٌنا شنوده جاد مسعود55360

ناجح79573959.539273.5371918.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةلبنى خالد السٌد عارف55361

ناجح79.555.53958.540272.5381918.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةمارٌنا اسعد رزق عوض هللا55362

ناجح79573958.540273.5381916.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةمنه هللا فتحى محمد عثمان55363

ناجح8058.53959.540277.0391918.538املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةمنه هللا محمود ابراهٌم عبدالرحٌم55364

ناجح8059395940277.039191938املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةنهاد نجدي علً محمود55365

ناجح64.555.53756.531244.5361814.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاحمد ابراهٌم ثابت ابراهٌم55366

ناجح47.548.533.556.528214.033181538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاحمد عاطف احمد احمد55367

ناجح7147.5325832240.535191438املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم55368

ناجح73563757.528.5252.037181437املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاحمد عبدهللا احمد عبدهللا55369

ناجح5049.535.55826.5219.536171438املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالمنعم احمد خلٌفه55370

ناجح63.550.5375628235.0331813.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاحمد على احمد سلٌمان55371

ناجح66.5573758.531.5250.5361815.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاحمد على محمد تمام55372

ناجح62.555.53556.528237.5361812.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاحمد كحالوى محمد ابراهٌم55373

ناجح76.558.53758.538.5269.0391816.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاحمد محمود احمد احمد55374

ناجح64.550.5345533237.034161538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاسالم محمود السٌد سلٌمان55375

ناجح45.555.5335526.5215.5351715.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاشرف عبدهللا صابر عٌسى55376

ناجح6152.535.55828.5235.536181438املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةالصغٌر علً محمد هالل55377ً

ناجح52.555.536.55533232.5361712.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةبدوى حامد بدوى محمد55378

ناجح53.548.531.556.532222.0331814.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةبسام عبدالوهاب محمد عبدالرحٌم55379

ناجح7358365831.5256.538161538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةبهاء احمد عبدالجلٌل محمد55380
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ناجح59.556.532.55525228.5301714.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةتامر زكرٌا محمد شاكر55381

ناجح735934.55939.5265.035171638املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةحسام حسن عبدالرحمن احمد55382

ناجح47.553.53455.528218.534181438املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةحسن محمود حسن احمد55383

ناجح7859.537.555.539.5270.034171537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةخلٌل اسماعٌل خلٌل احمد55384

ناجح6456.533.55533.5242.5361814.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةدٌاب على دٌاب سلٌم55385

ناجح6251.53450.529.5227.5361714.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةشهاب اسماعٌل السٌد محمد55386

ناجح50.549.53156.533220.534181338املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةصالح محمد صالح ٌوسف55387

ناجح50.548.5304935.5213.5301614.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد حمزه فاٌز55388

ناجح54.55637.55436.5238.535181738املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز ثابت احمد محمد55389

ناجح6357.53854.538.5251.5341818.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالباسط عبدهللا محمد55390

ناجح4558.535.55036225.0331616.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود عبدالحكم محمد55391

ناجح66.558.537.55338253.5371817.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعلى ابراهٌم على احمد55392

ناجح5454.537.55237.5235.5331816.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعلى محمد محمود محمد55393

ناجح61.55737.55537248.0331816.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعلى محمود على محمد55394

ناجح4047.532.54530.5195.5311815.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعمر ٌوسف عز العرب محمد55395

ناجح55.557.5385638.5245.535181837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعمرو محمد السٌد محمود55396

ناجح69.5593858.539.5264.5371817.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةفارس صالح خلف محمد55397

ناجح40462946.531192.5311613.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةكرم حمد احمد محمد55398

ناجح795936.559.538.5272.5361817.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةكرٌم صبري محمد خضٌري55399

ناجح68544058.537257.5371718.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةماجد ٌاسر احمد محمد55400

ناجح6553.537.55937.5252.531141738املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمازن حسن اسماعٌل حسن55401
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ناجح7660395939.5273.5381718.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمد احمد ثابت ابراهٌم55402

ناجح79604059.540278.5381718.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدهللا مصطفى55403

ناجح4853.5395132223.5341617.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد على55404

ناجح705839.56040267.536151838املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد احمد مرعى55405

ناجح58.549.5345031223.0351516.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد الطاهر ابراهٌم55406

ناجح76.5593958.539272.0371617.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمد صبري محمد خضٌري55407

ناجح775838.55939271.5381517.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف محمد محمد55408

ناجح735938.55936.5266.0381618.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمد فراج احمد فراج55409

ناجح7555.536.55435.5256.5371717.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمد محمد احمد السٌد55410

ناجح6353.5325530233.5341517.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمد محمد عبدالستار محمد55411

ناجح77.559395939.5274.0361718.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمد وائل عمر عبدالحكم55412

ناجح4948.529.544.529200.531161638املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمد هاللى55413

ناجح77.558365837.5267.035171837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمود عربى55414

ناجح725733.55332247.5351717.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمود اسماعٌل احمد محمد55415

ناجح62.553.52949.530.5225.0311617.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالباسط محمد ادرٌس55416

ناجح76.559.53858.536268.5351717.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمختار عبدالرازق احمد محمد55417

ناجح775638.55936.5267.0351618.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمروان سعد محمد محمد55418

ناجح50.551.536.54627211.531131538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمروان عبدالستار عبدالرحٌم محمد55419

ناجح7959.5406040278.5381719.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةولٌد محمود ابراهٌم محمد55420

ناجح70563951.531.5248.0351617.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةابتسام ابوالمجد عبدهللا على55421

ناجح6456.5355335.5244.034161737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاروى السٌد محمد تمام55422
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ناجح6656.536.546.529.5235.0361717.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاسراء احمد عبدالشافى احمد55423

ناجح63.55637.548.530.5236.030151738املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاسماء احمد محمد عبدالعال55424

ناجح55.55636.548.527.5224.0271817.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاسماء السٌد حسن عبدالرحٌم55425

ناجح493822.54020169.5291514.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاسماء عبدالاله ابوزٌد الشندوٌلى55426

ناجح77.55836.55940271.038171738املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاسماء محمد عبدالعال عل55427ً

ناجح6745.533.546.529.5222.0371717.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاسماء محمود صدٌق محمود55428

ناجح76.549.5375632251.0331617.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاالمٌره ابراهٌم ابوالمجد احمد55429

ناجح78.55939.558.540275.5371817.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةالزهراء عبدالودود محمد حسن55430

ناجح61.54136.55136.5226.5361817.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةالهام عنتر احمد ابراهٌم55431

ناجح72.55136.557.538.5256.037181738املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةامانى عبدالسالم محمد محمد55432

ناجح45413040.532188.5341715.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةامانى مالك محمد احمد55433

ناجح48.540274233190.5291515.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةامل السٌد محمد تمام55434

ناجح6547.5364534.5228.0371717.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةامٌره خالد حمزه تمٌم55435

ناجح6246.5374431220.5371717.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةامٌره عاطف عبدالعال حسانٌن55436

ناجح56.548.5375234.5228.5331717.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةامٌره عبدالحفٌظ احمد ابراهٌم55437

ناجح6446.536.55336236.0371717.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةامٌمه احمد ابراهٌم محمد55438

ناجح564334.545.533.5212.5361615.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةانوار عبدالاله محمد احمد55439

ناجح69.5493650.538243.0351516.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد محمود عربى55440

ناجح715738.559.540266.036181738املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود محمد تمٌم55441

ناجح47.54634.55034.5212.535181638املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةاٌه محمود محمد محمود55442

ناجح484129.545.533197.033181538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةبثٌنه السمان محمود السمان55443
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ناجح695237.553.539.5251.5361717.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةتسنٌم مظهر سعد عبد االمولى55444

ناجح72.550.536.55936.5255.0381718.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةحبٌبه احمد احمد محمد55445

ناجح72.55538.55838.5262.5361618.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةحسناء محمد محمد بهنساوى55446

ناجح45.5522443.533.5198.5301717.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةحنان ابوبكر حسن محمد55447

ناجح745538.555.540263.0371817.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةخدٌجه عالء محمد على55448

ناجح6148.536.548.537.5232.0371817.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةخلود خالد ابوالحجاج عبدالموجود55449

ناجح46.541314834200.5361716.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةخلود على عبدالحمٌد عدوى55450

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةدالٌا ابراهٌم تاج الدٌن ابراهٌم55451

ناجح70.554.536.554.537.5253.532181737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةدالٌا ابراهٌم محمد محمود55452

ناجح74.5593357.535259.0361717.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةدعاء حسن احمد سعدالدٌن55453

ناجح56.554.531.55031.5224.030171837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةدعاء عبدالصمد محمود احمد55454

ناجح60.550.53049.530220.5311517.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةدعاء هاللى محمد هاللى55455

ناجح6953.53652.534245.0331717.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةدنٌا محمود السٌد ٌوسف55456

ناجح58.548.533.55034224.5301617.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةدٌنا الدمرداش محمد فواز55457

ناجح6155.533.549.533232.531171737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةدٌنا عبدالناصر احمد على55458

ناجح63.55731.55528235.0301717.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةذكري محمد صالح حسٌن55459

ناجح6257.532.55134237.0301717.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةرحاب احمد محمد عبدالعال55460

ناجح5455295130.5219.5311617.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةرحمه احمد ابوالفتوح احمد55461

ناجح77.5583254.537259.0361617.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةرحمه احمد نور الدٌن محمد55462

ناجح545632.551.528222.0271617.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةرحمه عزت السٌد محمد55463

ناجح63.5523151.530.5228.5301717.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةرندا طارق احمد العرب55464ً
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ناجح57.55829.55130226.0301717.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةروضه مهنى محمد امٌن55465

ناجح6456325327.5232.5301817.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةروٌدا على احمد مصطفى55466

ناجح7955.536.55539.5265.5351717.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةرٌهام شرف الدٌن عباس جالل55467

ناجح7655345535.5255.535171737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةرٌهام طارق محمد كشور55468

ناجح69.55532.552.533.5243.0321717.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةزٌنب احمد عبدالشافى محمود55469

ناجح6351.53152.531.5229.5321617.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةزٌنب كمال ابراهٌم اسماعٌل55470

ناجح74.556325435.5252.0301716.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةساره ابوالحجاج ابوالفضل محمد55471

ناجح5344.5324426199.5261516.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةساره جاد ابراهٌم سرٌتى55472

ناجح54.54236.54830211.0321517.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةساره حامد محمود سلٌم55473

ناجح6448375229.5230.5321517.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةساره عبدالشافى محمد تمام55474

ناجح705137.554.533246.033171837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةسلوى محمود تغٌان محمد55475

ناجح7752.536.55537258.0361817.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةسلوي حسٌن محمد احمد55476

ناجح6444.532.544.526211.533171838املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةسماح احمد محمود على55477

ناجح74.552.5375739260.038171938املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةسهى عبدالناصر دٌاب سلٌم55478

ناجح8055.5375838.5269.040171837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةشاهنده محمود احمد محمد55479

ناجح7146375331.5238.5361718.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةشرٌن رشدى محمد ابراهٌم55480

ناجح73523753.530.5246.034171837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةشهد بغدادى توفٌق بغدادى55481

ناجح69.550.536.55433243.536171937املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةشٌماء محمود عبدالفتاح عبدالمجٌد55482

ناجح74.54536.552.534.5243.035151737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةشٌماء منصور محمد محمد55483

ناجح755537.55940266.540171937املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعبٌر ابراهٌم محمد محمد55484

ناجح6744.533.55027222.035171937املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعال محمود امٌن ابراهٌم55485
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ناجح7444.5355432.5240.0361518.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةعواطف احمد محمد ابراهٌم55486

ناجح7855.5365933.5262.034171937املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةغدٌر عثمان حربى حماد55487

ناجح51453349.531209.534141937املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةفاتن محمد محمود عبداللطٌف55488

ناجح7650.53755.532.5251.534161937املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةفاطمه صالح عبدالرحٌم ابوالفضل55489

ناجح7249.5375532.5246.035161937املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالسالم السٌد ابراهٌم55490

ناجح65.54336.548.531224.5361716.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةفاطمه على محمد تمام55491

ناجح74.54836.55533.5247.535171937املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةفاطمه فرٌد احمد محمود55492

ناجح8058386040276.036171937املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةفاطمه مرسى فاروق احمد55493

ناجح54.54933.53830.5205.536161737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةفرحه خالف ابراهٌم امٌن55494

ناجح5552.534.539.530.5212.037171737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةفوزٌه محمد حسن احمد55495

ناجح6848345429.5233.535181837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةفٌروز محمد على عبدالمنعم55496

ناجح75.555.536.55940266.5381716.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةكرٌمان محمد علً محمد55497

ناجح5451.530.54535.5216.535171637املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةكرٌمه محمد حمزه تمٌم55498

ناجح6750.53545.531.5229.536171637املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةلبنى محمود صدٌق احمد55499

ناجح54513744.534220.530171737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمروه السٌد على احمد55500

ناجح5350.533.54934.5220.532151637املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمرٌم احمد عبدالشافى احمد55501

ناجح6551334428221.033161837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمرٌم القاضى حسن احمد55502

ناجح75.558.5406039.5273.540171837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالرحمن محمود عبدالرحمن55503

ناجح72.552.537.54832.5243.036191837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمرٌم عنتر السٌد صدٌق55504

ناجح6149.533.546.533223.534171737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةملك جبرٌل حسن محمد55505

ناجح7258395930258.038161737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةملك محمود احمد عبدالرحٌم55506
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ناجح5442.532.54333205.031151737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمنار حسن عبدهللا احمد55507

ناجح7759405940275.0401519.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمنار صالح حمزه احمد55508

ناجح665439.55029.5239.037181737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمنار عبدالعزٌز محمد اسماعٌل55509

ناجح73564055.534.5259.039191837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمنار محمد محمد محمد55510

ناجح7144.53744.528225.034161737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمنى عبدالاله على احمد55511

ناجح7653.53750.533.5250.537171737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمنى محمد احمد سلٌمان55512

ناجح65.556.539.549.533244.034171737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمنى محمود محمد احمد55513

ناجح69.549.53744.535235.537171737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةمى عبدالشافى فراج ابراهٌم55514

ناجح4046.539.55828212.0311617.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةنجالء على عبدهللا عبدالعظٌم55515

ناجح72.547.537.55828243.5361817.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةنجالء محمود محمد عبدالرحٌم55516

ناجح7855.5405939.5272.0381718.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةنجوان حمزه عبدالرحٌم احمد55517

ناجح74.557.54056.532.5261.0371718.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةندا احمد محمد محمد55518

ناجح7557.538.558.532261.535161837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةندى عبدالاله محمود محمد55519

ناجح72.54538.557.528.5242.0351617.537املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةندى على العربى على55520

ناجح7256.538.55829.5254.537161837املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةنسرٌن عبدالرحٌم السٌد محمد55521

ناجح77.560406039.5277.037171937املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةنسرٌن مصطفى احمد عبدالمنعم55522

ناجح76.558396038271.536171938املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةنورهان البدري ابراهٌم شمندي55523

ناجح74.55038.558.529.5251.036181838املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةنورهان اٌمن عبدالعلٌم اسماعٌل55524

ناجح75.548.53758.530249.535161737املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةنورهان محمد على محمد55525

ناجح77.55739.56039.5273.535171937املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةنورهان محمود احمد ابراهٌم55526

ناجح71.545.534.55721229.533151738املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةهاجر حمدى بدوى محمد55527

(154)



ناجح5131.534.556.520193.529141038املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةهاجر عباس محمود عبدالرحٌم55528

ناجح57.54238.55920217.031151437املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةهٌام ابوالٌسر حسٌن عبدالرحمن55529

ناجح71.545.5385623.5234.534161838املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةودٌدا ابراهٌم ابو زٌد محمد55530

ناجح6845.53858.529.5239.5351517.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةوصال ابراهٌم محمد محمد55531

ناجح6444.534.556.524223.5351616.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةوالء رافت احمد على55532

ناجح6745.536.556.523.5229.0341615.538املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةوالء محمد عبدهللا احمد55533

ناجح77.5533859.539.5267.537161838املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حسام الدٌن مصطفى عربى55534

ناجح573938.55921.5215.029151838املنشأةمدرسة نجع موسى حمد االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن فراج محمد هاللى55535

ناجح47.5473856.534.5223.533151937املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم عبدالسالم محمود احمد55536

ناجح77.5574058.536.5269.5401618.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم محفوظ محمود احمد55537

ناجح77.551.54059.537.5266.0381618.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد على عوض55538

ناجح72.547.53855.534247.534161838املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد ابوالمواهب عبدالحمٌد عبدالصادق55539

ناجح79574059.536.5272.0401518.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد ادهم محمد احمد55540

ناجح77.556.54059.538.5272.0391618.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد بدوى محمود55541

ناجح7456.5395837264.5361518.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد الضبع محمود احمد55542

دور ثانى3727202712.5123.51568.518املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد حماده محمود اسماعٌل55543

ناجح6954.538.55429.5245.5331618.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد خالد محمد احمد55544

ناجح7958.5406040277.538161938املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالباسط السٌد احمد55545

ناجح78.557.54058.534.5269.0331518.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالسالم محمود احمد55546

ناجح7756405935267.0391518.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالشافى احمد السٌد55547

ناجح77.557.5405939.5273.540161937املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد على محمد على55548
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ناجح78.556.5405936270.0371718.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد متولى محمد محمود55549

ناجح74593754.536.5261.040181736املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد اسماعٌل عبدالمقصود55550

دور ثانى2520152716103.01757.518املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمود احمد55551

ناجح7859.53959.535.5271.5361717.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود ٌوسف عبدالهادى55552

ناجح59.554.53857.533242.5331715.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد ٌاسر احمد محمد55553

ناجح7757.53957.535266.0401516.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاسالم حسنى محمد احمد55554

ناجح8059.53959.539277.0371817.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاسالم محمد جابر احمد55555

ناجح72.551.5385634252.036161737املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد محمد محمود احمد55556

ناجح8059385838273.0381617.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد محمود اسماعٌل احمد55557

ناجح80603959.538.5277.0361617.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةامجد فرٌد عبدالباسط محمد55558

ناجح78563859.536267.535161738املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاٌمن صابر خلف هللا ابوالحمد55559

ناجح7350.530.55127232.0281517.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاٌهاب جمال احمد منصور55560

ناجح8057.53959.537.5273.5361817.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةباسل احمد محمد احمد55561

ناجح7854.53758.536.5264.5331817.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةباسم عبدالودود عبدالحمٌد رشوان55562

ناجح77.554.5405533.5260.5351717.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةبهاء الدٌن محمد احمد ابراهٌم55563

ناجح68.554.53355.532243.529161737املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةبهاء على محمود على55564

ناجح8053.5385837266.5361717.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةبهاء فتحى على ٌونس55565

ناجح6952285027226.027151536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةجابر عبدالشافى جابر مرسى55566

ناجح8059.53859.537.5274.5341617.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةجمال عبدالعاطى سلٌمان السٌد55567

ناجح67.55434.554.534244.5331817.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةجمعه الطٌب جمعه السباعى55568

ناجح8056.54059.536272.0341617.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةحسام حمدى محمد السٌد55569
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ناجح78594058.537272.5351717.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةحسن احمد حسن على55570

ناجح69.55433.554.526237.529151738املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةحماده ابراهٌم محمد احمد55571

دور ثانى35.518.51227.513106.51166.517املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةحمدى مصطفى احمد على55572

ناجح80554059.537271.5371817.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةرائد محمد ابراهٌم عثمان55573

ناجح64.554365336243.5381617.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةربٌع ابراهٌم محمود محمد55574

ناجح6347.5355734.5237.0351817.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةرفٌع احمد السٌد احمد55575

ناجح7859395935.5270.5351817.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد اسماعٌل ابوالحجاج شمندى55576

دور ثانى36.524.5162410111.0138718املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةطارق دسوقى احمد عبدالرازق55577

ناجح6451.536.54932233.031151536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعاصم احمد احمد نٌل55578

ناجح8057.53955.537.5269.5351516.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعاصم محمد عبدالرحمن احمد55579

دور ثانى24.519.515.5161287.51156.517املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعبدالباسط محمد السٌد احمد55580

ناجح52.550.536.54933221.5301517.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن رشاد احمد محمود55581

ناجح7049.533.54934.5236.5301517.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبدالفتاح احمد هالل55582ً

ناجح74.549.5275227.5230.5321516.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرؤف صابر احمد خلٌفه55583

ناجح67.553.5394932.5241.5341517.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا السٌد احمد على55584

ناجح7251.532.547.532.5236.0281517.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالناصر محمد على55585

ناجح7554.533.549.533.5246.0321515.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا فراج احمد احمد55586

ناجح70.550.53850.535244.5331415.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود ابوالسعود احمد55587

ناجح70.547.5335027228.0321516.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود عبدهللا احمد55588

ناجح775638.55035256.5331517.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعبدالمنعم برهوم عبدالمنعم محمد55589

ناجح7652.53853.532252.0341517.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعرفات عبدالفتاح احمد هاللى55590
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ناجح7859.5395838272.5371517.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعصام محمود حسن محمد55591

ناجح73.553.534.54731239.5321516.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعالء حسن احمد عبدالرحٌم55592

ناجح53.548354730213.5321516.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعالم رمضان محمود ابراهٌم55593

ناجح77.556365135.5256.0331517.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعلى السٌد على عبدالجلٌل55594

ناجح7855385637.5264.5341517.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعلى محمود على الشندوٌلى55595

ناجح70523850.535245.5321516.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعلى محمود على سلٌمان55596

ناجح67.5493447.527225.0321517.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعمر عبدالشافى ٌونس احمد55597

ناجح67.552.5344730.5231.530151738املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعمر على محمود على55598

ناجح7755.53857.534.5262.5291817.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعمرو خالد رٌاض احمد55599

ناجح77.558.54059.537.5273.039161938املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةعمرو محمد محمود السٌد55600

ناجح7550.536.55430.5246.5381618.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةفارس عبدالباسط فراج فارس55601

ناجح77.551.54056.538.5264.036161938املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم مكرم رضوان عبدالصادق55602

ناجح4346.536.552.526.5205.033161936املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم احمد فقٌر55603

ناجح58.550.536.554.534.5234.540161938املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم رشوان عبدالباقى55604

ناجح77574059.539272.538161937املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم سلٌمان على55605

ناجح7453.53959.535.5261.5401518.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم عبدالباسط ابراهٌم55606

ناجح77.556406039.5273.0391618.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم فراج همام55607

ناجح7442335028.5227.5351516.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم محمد محمد55608

ناجح77.556.539.55937.5270.0391618.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم مهران سلٌمان55609

ناجح8058.54056.537.5272.5401618.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالباسط ابراهٌم55610

ناجح64.548.532.553.531230.0391618.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالغنى العربى55611
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ناجح60.5463654.529226.0341618.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد فؤاد احمد55612

ناجح7147.535.554.529.5238.0391518.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد احمد55613

ناجح7059405636261.0401518.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف عبدالباسط عبدالحمٌد55614

ناجح76.554405935.5265.0401518.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد عباس احمد55615

ناجح67.551.536.55431.5241.038141838املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حسنى ابوالمواهب على55616

ناجح6150.534.55030.5226.534131837املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى احمد محمود55617

ناجح58.553.5345434234.034151838املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد خالد ابراهٌم محمد55618

ناجح7656.539.557.539.5269.0361617.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد خالد محمد ابراهٌم55619

ناجح8057.5395939.5275.0351517.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد رافت محمدٌن محمد55620

ناجح73.5523758.536257.0361517.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد رفعت احمد على55621

ناجح60.553.53558.534241.5361618.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد سالم محمد الدردٌر55622

ناجح77594058.538.5273.0401818.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالشافى محمد احمد55623

ناجح58.551.537.55835.5241.0331618.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالشافى محمد محمود55624

ناجح544835.55329.5220.035151837املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدهللا محمد عبدالرحٌم55625

ناجح7557.539.56039.5271.5391618.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالوهاب عبدالحمٌد عبدالصادق55626

ناجح78574057.539271.5401618.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عزت محمود احمد55627

ناجح78584058.539.5274.0391618.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد فاٌز على محمود55628

ناجح6253.53658.536.5246.5341518.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد محمد عبدالمنعم محمد55629

ناجح6755.53655.533247.031161738املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد محمد عزالدٌن احمد55630

ناجح58.55337.559.539247.5371618.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود السٌد جبرٌل55631

ناجح68.556.537.559.534.5256.5381617.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود العربى على55632
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ناجح49.552355732225.536161837املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد مظهر مصطفى سعدالدٌن55633

ناجح8057.54059.540277.040171938املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمود ابراهٌم محمد ابو العدب55634

ناجح77.559.5395939274.0401518.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمود ابوالمكارم محمد مهران55635

ناجح78.560406040278.5401818.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد على احمد55636

ناجح60.551.53555.530232.5381517.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمود ثابت محمود عبداللطٌف55637

ناجح54.548.537.55231223.5311518.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمحمود مسعود احمد منصور55638

ناجح73.549.537.55827245.5321515.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمروان عاطف خلف هللا ابراهٌم55639

ناجح77.557.5405939273.0401718.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد مصطفى عبدالمنعم55640

ناجح7554.539.559.538266.5401518.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد عبدالرحٌم احمد55641

ناجح6751.536.55532242.038151938املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد محمد محمود55642

ناجح7354.53856.532.5254.5371518.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمعتز صفوت فؤاد احمد55643

ناجح6251.5385131.5234.0331417.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا سمٌر حلمى ٌعقوب55644

ناجح66423857.528.5232.0341518.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةناصر فتحى احمد على55645

ناجح74.5513757.535.5255.5391518.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةنصر سالم مصطفى محمد55646

دور ثانى301217.528.51199.0167916املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةهشام عبدالرؤف محمد عبدالمنعم55647

ناجح8058.5405940277.539151938املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةٌحٌى احمد محمد احمد55648

ناجح7951.53758.536262.040151937املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف اشرف عبدهللا محمد55649

ناجح66.54937.55532.5240.536171838املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاروى راجح محمد محمد55650

ناجح756037.55838268.5401918.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاسراء محمد احمد محمود55651

ناجح79604059.538276.5401818.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاسراء محمد مهران اسماعٌل55652

ناجح78.556.54059.537271.540191937املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاسراء ٌاسر السٌد فارس55653
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ناجح77.554.537.559.537.5266.5381818.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةامانى ابراهٌم عبدالرازق عبدالوهاب55654

ناجح7852.537.558.535.5262.0381518.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةامنٌه محمد محمود الدٌب55655

ناجح6049.535.553.533231.5321818.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةامٌمه جمال احمد منصور55656

ناجح75.554.5385832.5258.5381918.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةانتصار على حسن احمد55657

ناجح7554.539.557.535.5262.0401818.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةانتصار ٌاسر محمود السٌد55658

ناجح76.555.54057.538267.5391818.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةانجى خالد محمود خالد55659

ناجح56.549.536.552.534229.0361818.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان انور عبدالحكم هاللى55660

ناجح78.5574056.539.5271.5391918.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان حمدى عبدهللا محمد55661

ناجح72.554.53754.537.5256.0381718.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان شعبان امٌن نورالدٌن55662

ناجح7958.54059.539.5276.5371818.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةحنٌن رفعت عبدالستار محمود55663

ناجح615736.55534.5244.0361818.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةحٌاه انور عبدالحكم هاللى55664

ناجح6156375233239.0331817.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةرحاب ابراهٌم احمد مرسى55665

ناجح7958.54056.539.5273.5381818.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةرحمه محمد عوض احمد55666

دور ثانى3024.517.524.515111.51788.516املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةرٌهام رجب خلف هللا ابراهٌم55667

ناجح745837.55938266.5381818.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةساره اسماعٌل بدوى اسماعٌل55668

ناجح80584059.539.5277.0391818.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةساره اسماعٌل محمد محمد55669

ناجح77.559.54059.539275.5381718.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةسماح محمود عبدالمقصود محمد55670

ناجح76.5574059.539272.0401818.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةسمر عبدالحكم كامل بسطاوى55671

ناجح7855.5405638.5268.0381718.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةسها محمد احمد حافظ55672

ناجح77.557.539.556.538.5269.5391718.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةسهام احمد خلٌفه احمد55673

ناجح76.559405639270.5391818.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةشاهنده احمد عبدالعزٌز رشوان55674
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ناجح76.5584057.537269.0401718.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةشاهنده محمود اسماعٌل محمود55675

ناجح78.557406039274.5401718.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالوهاب محمد مصطفى55676

ناجح725636.557.533255.0341818.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالفتاح احمد هاللى55677

دور ثانى3524.518.525.515118.5178818املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةكرٌمه رمضان على سلٌمان55678

ناجح70.555.5395637258.0351918.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمروه عبدالشافى عبدالمنعم مصطفى55679

ناجح8058406040278.0391918.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم خلٌفه احمد اسماعٌل55680

ناجح7556.54059.539270.0351918.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمنار احمد حشمت سعدالدٌن55681

دور ثانى2324.514.52715104.01578.518املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمنه هللا عبدالباسط شاكر عبدالرحٌم55682

ناجح7656.5405939270.5351518.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةنارٌمان السٌد على عبدالجلٌل55683

دور ثانى14.52611201384.51287.518املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةنجاح توفٌق عمر توفٌق55684

ناجح7353.5405037.5254.0321718.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةنجوان اشرف عمر صابر55685

ناجح7055385936258.036171838املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةنجود على عبدالحمٌد عبدالصادق55686

ناجح7956.54059.539.5274.5381818.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةنجود فرٌد احمد نٌل مصطفى55687

ناجح7856405939.5272.5391818.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةندا محمد احمد نٌل55688

ناجح76.559406040275.5391918.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةنضال اسماعٌل محمد فواز55689

ناجح57.554.53756.537.5243.0391918.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةنورا ابوالمواهب خلٌل فرغل55690ً

ناجح63533755.537245.5371717.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةنورهان ابوالمعارف محمود خضٌري55691

ناجح74.555.54059.540269.5391718.538املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةهاجر السٌد ٌوسف حسن55692

ناجح8060405940279.0391918.537املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةهدٌر صالح خضٌرى احمد55693

ناجح56.554.534.55635.5237.038171738املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةهٌفاء النوفى محمود احمد55694

ناجح74.557.537.55236257.5371617.536املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةوفاء عامر محمد ٌحٌى55695
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ناجح62.557.539.553.537.5250.536191838املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةوالء فراج مالك محمد55696

ناجح73.557405739266.538171538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد55697

ناجح735439.551.537.5255.535171538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ابوالحمد اشرف ابوالحمد محمود55698

ناجح63.549.5395436.5242.537171538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ابوالفضل عبدالوهاب ابوالفضل فواز55699

ناجح79.55938.56040277.040171638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد اسماعٌل صالح اسماعٌل55700

ناجح52.550375335227.533151438املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد اشرف عزت احمد55701

ناجح62.5493753.533.5235.5341614.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد جمال احمد عبدالعال55702

ناجح7457395538.5263.538181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد جوهر محمد عبدهللا55703

ناجح72543855.536.5256.036171538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد حسن خٌرى على55704

ناجح75.55939.56039273.036171538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد صدٌق محمود محمد55705

ناجح785837.559.538271.040171538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد عادل حسن احمد55706

ناجح76.55739.556.538267.540171538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد عبدالحمٌد احمد عبدالرحمن55707

ناجح76563956.538265.5361514.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد عبدالرؤوف احمد حسن55708

ناجح5032274326.5178.5321614.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد عبدالعزٌز محمود عثمان55709

ناجح66.549375336241.5371715.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد عبدالناصر طاٌع سنجاب55710

ناجح74.553.53953.537.5258.0361714.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد محمد على سلٌم55711

ناجح78.55838.558.539.5273.038171538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد مصطفى السٌد محمد55712

ناجح64.5483848.534.5233.5361814.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احمد ممدوح محمد ابراهٌم55713

ناجح795939.559.538.5275.539181638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اسالم اشرف حماد سلمان55714

ناجح7245.538.552.534.5243.037181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اسالم حسن على محمود55715

ناجح56543954.536239.5321718.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اسماعٌل قاصد خٌر احمد55716
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ناجح72573957.539264.5391818.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اشرف ابوالحسن بدوى ابوالحسن55717

ناجح5549.538.55634233.035171738املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اٌمن محمود عبدالاله محمد55718

ناجح6448.537.554.536240.535151838املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اٌهاب عوض نورالدٌن عوض55719

ناجح74.5593959.540272.0381718.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى باسل عبدالمجٌد احمد خلٌفه55720

ناجح745538.559.537.5264.539161738املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى باسم بهاءالدٌن احمد مطاوع55721

ناجح7054395637256.0391815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى بالل ممدوح علوى محمود55722

ناجح7759396039.5274.537181738املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى جابر عاطف جابر محمود55723

ناجح62483855.537240.536181738املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى جالل عالء جالل حجاب55724

ناجح70.5593956.539.5264.5391818.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى حازم صالح نور الدٌن رضوان55725

ناجح5248.53854.533.5226.5361716.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى حسٌن رمضان ابوعمره حسٌن55726

ناجح76.55839.559.539272.5401818.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى خالد على رزٌق عبدالعال55727

ناجح544637.551.535224.038171638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى خلف عواد عبدالعلٌم عبدالصادق55728

ناجح7756.53756.538265.038181838املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى رائد عبدالصبور احمد احمد55729

ناجح7857.538.55937270.040181838املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى سامح ٌاسر طلعت عبدالحفٌظ55730

ناجح7656.53959.537.5268.5401816.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى سلٌمان عامر سلٌمان ابوعمره55731

ناجح79.55939.559.540277.540171738املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى شرٌف محمد محمود محمد55732

ناجح72.552.53856.537.5257.037171738املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى صالح عبدهللا صالح عبدالصادق55733

ناجح74.554396039.5267.039171738املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى طارق سلٌمان ابوالحمد عزب55734

ناجح78.559396039275.5371818.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى طه احمد ابراهٌم خضٌرى55735

ناجح7458395837266.0381817.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عاطف على عبدهللا عبدالمحسن55736

ناجح72.5533954.536255.034181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عامر احمد على احمد55737
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ناجح4143.531.550.531197.528181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عبدالرحمن احمد خلٌل ابراهٌم55738

ناجح48.55037.550.534.5221.028161638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عبدالرحمن احمد محمد احمد55739

ناجح72523954.536.5254.032181838املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عبدالرحمن خٌرى غازى راشد55740

ناجح745439.551.536255.0341816.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عبدالرحمن عبدهللا محمد عبدهللا55741

ناجح6549.537.557.534.5244.0291618.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عبدالرحٌم ناصر محمد عبدالرحٌم55742

ناجح72.556385934.5260.0371818.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عبدهللا انور عبدالهادى قناوى55743

ناجح67.5533853.535.5247.533181838املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عبدهللا حسن جاد الرب محمد55744

ناجح786039.56040277.5381817.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عبدهللا صالح عبدهللا احمد55745

ناجح7254345340253.029161538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عز الدٌن شحاته عز الدٌن عبدالرحٌم55746

ناجح7457.53958.537266.0311819.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عالء عبدالفتاح عبدهللا احمد55747

ناجح7457395737264.0391819.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى على خلف اسماعٌل رضوان55748

ناجح60.5433246.531213.025161538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى على صابر خلف خلٌل55749

ناجح8060406039.5279.5391818.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى عماد كمال محمد خلٌل55750

ناجح7557395938268.032181738املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى فارس مظهر احمد محمد55751

ناجح78.5543958.537.5267.5341816.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى فراج حسٌن سعد احمد55752

ناجح7958395837.5271.5361817.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى فؤاد محمد فؤاد السمان55753

ناجح50.544334732.5207.0331815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى كرٌم خلف ابوعمره حسٌن55754

ناجح79.560396039.5278.0351816.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى كرٌم طارق محمد على55755

ناجح6345.529.55132221.0381816.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى كرٌم عاطف فتحى دسوقى55756

ناجح615337.55436.5242.035181638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى مازن القذافى الزم وهب هللا55757

ناجح7557386038.5268.538181638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد احمد محمد عبدالكرٌم55758
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ناجح71.556385736258.538181638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد السٌد احمد سلٌمان55759

ناجح66.5533553.537245.0371415.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد جمٌل رمضان همام55760

ناجح5352.5375333228.5351815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد خلٌفه على تمام55761

ناجح5754385436.5239.535181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد خٌرت مغربً عل55762ً

ناجح76573959.537268.538181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد صالح محمد احمد55763

ناجح78.559396038.5275.0361815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد عبدالرازق محمود سلٌمان55764

ناجح69.554365436249.5341815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد عبدالاله بكلوش احمد55765

ناجح59.551.53454.536235.537181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد كرم محمد محمود55766

ناجح69.55135.552.535243.532181638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد محمود محمد صدٌق55767

ناجح7857385936.5268.5371815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد مرسى السٌد مرسى55768

ناجح7557385936.5265.536181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد مسعود امٌن ابراهٌم55769

ناجح70.5553857.536.5257.537181438املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمد وفٌق راشد غازى55770

ناجح68.554385436.5251.037161438املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمود احمد محمود محمد بهنساوى55771

ناجح785939.56039275.536161538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمود احمد محمود محمد مهران55772

ناجح75.559395738268.5351814.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمود بدوى احمد خلٌل55773

ناجح786038.558.539.5274.5391815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمود صبري زٌدان طوغان55774

ناجح69.552.538.552.536.5249.537181338املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمود صالح السٌد حسن55775

ناجح71553954.536.5256.035181338املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمود عادل محمد حسٌن55776

ناجح75563855.538262.5351814.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمود عالء محمود احمد55777

ناجح7454.5395638.5262.036181438املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمود فضل هللا فضل هللا دومانى55778

ناجح78.5583958.538.5272.539181438املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى محمود مظهر محمود محمد55779
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ناجح71543954.535.5254.0351813.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى مرسى احمد مرسى احمد55780

ناجح73.548385336.5249.035181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى مصطفى ممدوح ابو عمره حسٌن55781

ناجح8060406039.5279.5391814.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى معاذ عبدالباسط فؤاد احمد55782

ناجح755638.55736.5263.035181438املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى هٌثم مصطفى احمد حسانٌن55783

ناجح74.557.5395836.5265.5351814.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ٌاسٌن عز الدٌن امٌن ابراهٌم55784

ناجح63.544.538.55436236.531181338املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ٌحٌى محمود عامر اسماعٌل55785

ناجح7255395535256.036181438املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ٌوسف احمد ابو الحمد مهران55786

ناجح70.553395536.5254.0351814.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ٌوسف عبدالكرٌم احمد محمد55787

ناجح60.553395535.5243.0351813.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ٌوسف عبدهللا عبدالحفٌظ السمان55788

ناجح78.5593959.537273.036181438املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ٌوسف علً حسن محمد55789

ناجح66.559395232.5249.030181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى احالم عبدالوارث محمود عل55790ً

ناجح7859395536.5267.5381813.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اسراء السٌد خلٌل ابراهٌم55791

ناجح44.543.535.550.520194.036171538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اسراء بدوى رشاد عبدالرازق55792

ناجح70.556.53956.524246.5351815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اسراء تاج الدٌن على محمد55793

ناجح6747385523230.037181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اسراء جمال احمد عبدالعال55794

ناجح71.553.5385621.5240.536161538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اسماء بخٌت فضل هللا عامر55795

ناجح7558.53856.528256.0361815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اسماء مظهر عبدالرحمن على55796

ناجح755938.55827.5258.0381815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى امانى جٌالنى هالل بالل55797

ناجح7556395826254.038181538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى امل رضوان اسماعٌل رضوان55798

ناجح70.55738.556.523.5246.0361815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى امٌمه خلٌفه امٌن عصران55799

ناجح74.557.5385925254.0381815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى امٌنه ثابت ناصح عبدالمجٌد55800
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ناجح77.5594059.539.5275.540181638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اٌمان عبدالكرم عبدالحلٌم عطٌه55801

ناجح7254395622.5243.5371815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اٌه محمود امٌن حجازى55802

ناجح7052.53956.525.5243.5351814.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى اٌه ناصر محمد عبدالعال55803

ناجح5649.53754.524.5221.5361815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى بسمه المغربى احمد خلٌل55804

ناجح73.5604056.526256.0381815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى دالٌا صالح عبدهللا محمد55805

ناجح694538.55823.5234.0361813.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى دعاء محمد ابو بكر عبدالحمٌد55806

ناجح70.5453559.524234.0341715.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى دنٌا عبدالوهاب حسن منصور55807

ناجح77593859.528261.5401715.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى رانٌا احمد محمد زٌان55808

ناجح75.5584059.539272.040181438املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى رنا محمد محمود محمد55809

ناجح7158385924.5250.5381815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى رٌهام عبدالفتاح خلٌل محمود55810

ناجح7437395737.5244.5381715.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى زٌنب حسنى وهب هللا الزم55811

ناجح66.538395030223.5351713.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى زٌنب محمد خضٌرى محمد55812

ناجح6034.53442.523.5194.5341713.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ساره خالد رشاد عبدالرازق55813

ناجح79523959.538.5268.0391715.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى سمٌه ابراهٌم محمد احمد55814

ناجح69313750.535222.5401715.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى سندس خلٌل عبدهللا خلٌل55815

ناجح5134.5355227.5200.0321714.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى سهٌر على ابو الحمد على55816

ناجح7838385436.5244.540171538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى سٌاستر على حسن صدٌق55817

ناجح8059.539.56039278.040171638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى شمس شحات خلف هللا عثمان55818

ناجح73.538.53755.535.5240.040171638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى شٌماء عثمان احمد عبدالعزٌز55819

ناجح78.558.539.55939.5275.0401716.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى شٌماء محمود ابوبكر عبدالحمٌد55820

ناجح78453959.538259.5381716.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى شٌماء ٌاسر محمد عمر55821
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ناجح78473959.538261.5401716.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى صفاء ابو السعود محمد اسماعٌل55822

ناجح78.5583958.538272.0401816.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى فرحه حماده زكرٌا فؤاد55823

ناجح7152.53958.538259.0401715.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى لبنى صالح خلف نورالدٌن55824

ناجح77.558.539.558.539.5273.5401716.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى لٌلى حماده احمد محمد55825

ناجح75.539385736245.5401815.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى مروه عبدالمهٌمن عبدالستار عباس55826

ناجح7440395936.5248.538171638املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى مروه محمد ناصح عبدالمجٌد55827

ناجح7642.5395737.5252.040171538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ملك ابراهٌم خلٌل ابراهٌم55828

ناجح7757.53959.537.5270.5401816.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى منال عبدالرحمن ٌوسف عبدالرحمن55829

ناجح7155.5406039265.5401717.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى منه هللا ابو الحجاج احمد موسى55830

ناجح59.554.5406037251.0401817.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى مها احمد عبدالرحمن احمد55831

ناجح73573959.539267.5401817.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى مى مالك عوده ابو سند55832

ناجح72.558406040270.5401718.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى نجالء فتحى محمد ابراهٌم55833

ناجح585637.55637.5245.038181738املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى نجوى مصطفى احمد عبدالرحٌم55834

ناجح77.560405840275.5381817.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى نشوى مدحت عبدالعظٌم عبدالرحمن55835

ناجح8060406040280.0381818.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى نورا عبدالعال عبدهللا عبدالعال55836

ناجح46.534.536.549.532199.0341813.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى نورهان توغان سلمان توغان55837

ناجح6859396037.5263.5401818.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى نورهان عبدالحلٌم احمد محمد55838

ناجح76.559406040275.540181838املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى نورهان عبدالكرٌم عبدالستار على55839

ناجح7660406040276.0381817.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى نورهان محمد محمود عبدالمنعم55840

ناجح61.546.5385935.5240.536161538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى هاجر صالح عبدالصالحٌن عزب55841

ناجح54443752.534221.5381816.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى هدى خٌرى امٌن حجازى55842
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ناجح69.559406040268.538181838املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى هدٌر بدوى ناصح عبدالمجٌد55843

ناجح7859406039.5276.5391818.538املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى هناء ناصر مطاوع محمود55844

ناجح7360396039271.040181838املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى وفاء على عبدهللا اسماعٌل55845

ناجح66.55836.56038.5259.540181838املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى ٌارا عنان ٌوسف على55846

ناجح50.5453954.532221.0391817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةابانوب جمال عبدالنور شكرهللا55847

ناجح67573955.535253.5371817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةابانوب سلٌمان جاد سلٌمان55848

ناجح70.553.538.55533.5251.034181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد ابراهٌم عوض55849

ناجح6254.5365933244.536181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةابوالفتوح محمد عبدهللا على55850

ناجح73533758.537258.538181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاحمد اسماعٌل احمد محمد55851

ناجح635237.557.532242.036181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاحمد بٌومً عبدالباسط محمود55852

ناجح62.55235.55932.5241.538181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاحمد حسٌن حسن رضوان55853

ناجح56.55033.554.527.5222.035161736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاحمد خلف محمد على55854

ناجح74593958.538.5269.037181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاحمد خلف نورالدٌن عبدالرحمن55855

ناجح6553.534.558.533244.536181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عادل محمد ابوالمجد55856

ناجح67.554.5365730245.038181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبده عبدالعال عباس55857

ناجح6251365833.5240.537181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالحمٌد رضوان55858

ناجح664934.55629.5235.0331818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاحمد مشهور ابوزٌد محمد55859

ناجح68.544365732237.538181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاسامه حسن خلٌفه فاٌز55860

ناجح7053.53958.530.5251.538181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاسالم محمد عبدالوهاب ابوالمجد55861

ناجح7553.5375935.5260.036181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاسماعٌل فتحً اسماعٌل نصرالدٌن55862

ناجح58.553.53553.531231.5311818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاالمٌر ابراهٌم احمد عبدالرحمن55863
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ناجح7558.53758.537266.038181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد محمد رضوان محمد55864

ناجح7559.5365738265.538181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةالمهدي بهاء طلعت عبدالحفٌظ55865

ناجح74.559.5385837.5267.540181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاٌهاب عاطف محمد عبدالحفٌظ55866

ناجح705536.55637.5255.0401818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةتامر عبدالناصر احمد محمد55867

ناجح685235.557.532.5245.5381817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةتامر محمد عبدالعال عبدالرحٌم55868

ناجح6456.53657.531.5245.5351817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةجبرٌل نبٌل جبرٌل امٌن55869

ناجح6553.5355933.5246.0381817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةجمال عبدالناصر محمد حدٌوى55870

ناجح60.549.53556.529.5231.0331816.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةجمال ماهر احمد على55871

ناجح77.560396040276.538181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةجورج اشرف جورجً مٌخائٌل55872

ناجح775738.55939.5271.040181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحسام احمد محمد احمد55873

ناجح5747335424215.039181636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحسام على محمد احمد55874

ناجح77.5603757.540272.0391817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحسام عمادالدٌن جوده محمود55875

ناجح65.5533454.535.5242.532181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحسام فاضل محمود عثمان55876

ناجح5847325526218.034181736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحسن عبده خلٌفه فاٌز55877

ناجح685430.55435241.5371818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحسن محمد حسن حسب55878

ناجح78583559.535265.5391818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحسن محمد محمد مرسى55879

ناجح515333.556.531.5225.5351817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحسٌن حسن صابر عبدالاله55880

ناجح4651.53557.533.5223.531181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحماده احمد محمد عبداللطٌف55881

ناجح6050.53756.535239.0361817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحمزه عبدالشافً توفٌق حسن55882

ناجح7659386039.5272.5401817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةخالد احمد على عبدالعزٌز55883

ناجح72.549.5375832.5249.5401817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةدٌاب صالح دٌاب ابوعمره55884

(171)



ناجح6848.5375330.5237.0321817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةزاٌد محمد الداومانى محمد55885

ناجح6547.535.553.530.5232.034181736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد صالح الدٌن عبدالستار توفٌق55886

ناجح715233.55836250.5391817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد عبدالستار عبدالفتاح55887

ناجح50.54128.550.527197.5381817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةسلٌمان محمود ابوالفضل سلٌمان55888

دور ثانى000000.000018املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةشحاته ٌاسٌن محمد ابو القاسم55889

ناجح40.547.52750.521186.537.5161636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةشنوده جوده ونٌس جبره55890

ناجح6052.53353.535234.036181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةطارق ابو الحمد فاروق محمد55891

ناجح52.546.5304828.5205.534182036املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةطه محمود احمد محمد55892

ناجح62.549.5335030.5225.532181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعادل احمد هرٌدى دٌاب55893

ناجح7255.53254.534248.039181536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعادل هنداوى السٌد احمد55894

ناجح7053.537.55536.5252.540181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد ابراهٌم عبدالحمٌد ابراهٌم55895

ناجح56.545.533.550.530.5216.531161936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن خالف عبدالرحمن محمد55896

ناجح5751.534.552.533228.538161936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم عبدالناصر عبدالرحٌم قناوى55897

ناجح6352.533.550.531.5231.034161936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم محمود محمد محمود55898

ناجح6853.535.553.530.5241.035181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدالعال احمد عبدالعال على55899

ناجح53.549.534.554.531.5223.535181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدالكرٌم حسن خلٌفه فاٌز55900

ناجح544334.547.526205.035181736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف محمود عبدالرحمن عبداللطبف55901

ناجح6853.534.552.538246.535181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا حسن الدردٌر مصطفى55902

ناجح58.552345227.5224.0361819.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا فتحى عبدهللا اسماعٌل55903

ناجح595734.55635241.539181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا مصطفى احمد مصطفى55904

ناجح67583557.533.5251.039181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدالمجٌد احمد عبدالمجٌد محمد55905
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ناجح55.550.5345022.5212.534181636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدالنعٌم محمد عبدالنعٌم عبدالمجٌد55906

ناجح6952.535.55132.5240.534161936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعزام عبدالستار عبدالعال عدب55907

ناجح57.543.535.55229.5218.036181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعلى جبرٌل امٌن ٌوسف55908

ناجح6851.5345131.5236.039181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعمر عاصم حسن عبدالعزٌز55909

ناجح6652.535.556.533.5244.0391818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةفادي احمد عبدهلل فرغل55910

ناجح4751.53154.529.5213.5351817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالرحٌم عبدهللا احمد55911

ناجح6959.53855.533.5255.5401818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمجدي ابوعمره احمد السٌد55912

ناجح61.545.536.55630229.539181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد اسماعٌل على اسماعٌل55913

ناجح66553656.533246.5391618.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد العربى حامد احمد55914

ناجح554630.548.525205.0371617.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ثابت سلٌم محسب55915

ناجح6151.5365332.5234.0381818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ثابت شحاته رضوان55916

ناجح64.551.53653.531.5237.040181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حماده صابر ابوزٌد55917

ناجح71.55437.555.536.5255.040181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد سعد محمود اسماعٌل55918

ناجح6258.5335730240.5381818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد صبرى عبدالعال محمد55919

ناجح56493551.529.5221.033141936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عثمان منازع عثمان55920

ناجح70543857.532.5252.040181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عصام حسٌن محمود55921

ناجح61.54732.55434229.036181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عصام عبدهللا محمد55922

ناجح5547.534.553.532222.5381417.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد على عفٌفى احمد55923

ناجح67.557.5355634250.038171936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد كمال اسماعٌل احمد55924

ناجح58.54934.557.534233.5381817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود عبدالرحٌم خلٌفه55925

ناجح62513557.534239.540181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى احمد عبدالرحمن55926
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ناجح6048.537.555.530.5232.037181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عطٌه اسماعٌل55927

ناجح54.54731.55632.5221.538181636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمود الرمٌلً عبدالحمٌد توفٌق55928

ناجح66.551.5355533.5241.540181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمود على ابراهٌم على55929

ناجح7050.5345632.5243.0381818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمروان مهران محمد مهران55930

ناجح72603659.538265.540181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى اسامه محمد احمد55931

ناجح7059.53659.537262.0401818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةناشد اشرف ناشد جاد55932

ناجح7859.537.559.538.5273.0401818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنصار عبدالفتاح على عبدالفتاح55933

ناجح65.55433.55629238.039181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنصار محمد نصار عبدالفتاح55934

ناجح5553.53151.527218.0391818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهابٌل جوده ونٌس جبره55935

ناجح69.555.532.550.532.5240.5401818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهارون عبدالهادى ابراهٌم على55936

ناجح5434.53141.527.5188.530181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهشام احمد محمود ابوالوفا55937

ناجح6252.530.55234231.0401818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةوائل خٌرى فواد محمد55938

ناجح62.556305027225.532181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةونس رمضان خلف احمد55939

ناجح7760375938271.0401818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةٌحًٌ ابراهٌم حسٌن حسٌن55940

ناجح53.55031.551.531217.532171836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف حامد توفٌق احمد55941

ناجح53442842.527194.528141836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف خلف عطا على55942

ناجح52.548.524.533.520.5179.530131336املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف رشاد عطٌه محمد55943

ناجح64.555.531.55033234.5361817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاسراء احمد عبدهلل فرغل55944

ناجح605431.552.532.5230.5391617.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاسماء اسماعٌل محمد اسماعٌل55945

ناجح56.5493449.527.5216.534181736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاصاله عبدالعال احمد حفنى55946

ناجح70.555.53453.532.5246.039181736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةامنٌه ولٌد صالح بكرى55947
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ناجح6855.53353.535.5245.538161736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةامٌره محمد على عبدهللا55948

ناجح6854.5345635.5248.0401817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةامٌره محمود شحاته محمود55949

ناجح7758.537.55837268.039191836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةامٌنه على محمد على55950

ناجح72.559.5385836264.033181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةانشراح احمد اسماعٌل عبدالرحمن55951

ناجح73.5564051.535256.0361918.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاٌات السٌد جبرٌل امٌن55952

ناجح74.559.538.558.534.5265.5401816.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد ابوالمجد عبدالرحمن55953

ناجح6758.54056.535257.0391917.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالناصر فؤاد محمد55954

ناجح71.55637.555.535.5256.032171736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود ٌحٌى محمود55955

ناجح77.559.539.556.533.5266.5381817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاٌه خلٌل ابراهٌم اسماعٌل55956

ناجح72.5574056.535261.039191836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاٌه عصام محمد فراج55957

ناجح7058.533.55735.5254.538171736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد صالح على55958

ناجح7457.536.554.532254.536191836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةبسمه عبدالستار عبدالفتاح نصار55959

ناجح75.558.539.55537265.5381917.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةبسمه محمد محمود ابراهٌم55960

ناجح73.559.539.556.535.5264.5401917.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةتٌسٌر سلطان احمد سلطان55961

ناجح62.552.536.55127.5230.0351816.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةثرٌا محمود عبدالنعٌم احمد55962

ناجح73.557.5365735259.0381817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةجٌهاد عاصم محمد محمد55963

ناجح4942.530.55225.5199.534161736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحسناء احمد حسن على55964

ناجح64.557.53758.533.5251.030161536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةخلود عبدالعال طاٌع عبدالعال55965

ناجح7655.53753.537259.0401817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةخلود محمد خلف هللا احمد55966

ناجح58.5563855.530.5238.5351917.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةدالٌا عبدالناصر خلف محمد55967

ناجح6657.537.555.532248.5371817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةرانٌا رافع عبدالحمٌد محمد55968
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ناجح6055.53550.531232.034181636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةراوٌه عادل ثروت احمد55969

ناجح685635.55430.5244.0341816.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةرحاب محمود محمد محمود55970

ناجح715234.552.533.5243.535161736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةرواٌح عصام احمد عبدالغنى55971

ناجح69.559.53957.534259.5381917.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةرٌهام اشرف السٌد احمد55972

ناجح74.556375538260.5371916.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالناصر ابراهٌم محمد55973

ناجح53.55135.550.526.5217.0371815.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب محمد السٌد عبدهللا55974

ناجح75.55137.54536.5245.5361815.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةساره جمال احمد قناوى55975

ناجح6055365532.5238.536181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةسحر حمدى فؤاد محمد55976

ناجح7656.537.557.539266.540191536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةسمر انور خلٌفه امٌن55977

ناجح59.552.535.55529.5232.034191636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةسناء محمد عبدالخالق السٌد55978

ناجح67.556.535.555.530.5245.5391917.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةسها جمال السٌد محمد55979

ناجح79603959.540277.539191636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةسهام رافت احمد عبدالحمٌد55980

ناجح655534.555.529.5239.5361815.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةشاه على محمد على55981

ناجح69.55835.558.533.5255.0371816.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةشرٌن محمد ابونصار احمد55982

ناجح5156.5354626.5215.0331917.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةشهد محمد عبدالنعٌم عبدالمجٌد55983

ناجح52.557.532.555.527.5225.5351917.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالستار احمد محمد55984

ناجح54.554.535.555.532.5232.5361815.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةصباح غرٌب ابوالمجد خلٌل55985

ناجح75.55335.55738259.040191836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةضحى احمد مصطفى موسى55986

ناجح74.559375737.5265.0401916.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعال شحاته عبدالرحٌم على55987

ناجح725637.557.537260.040191636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعلٌاء على عاكف محمد55988

ناجح7258.536.55834.5259.5391916.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةفتحٌه محمد خلف هللا محمد55989
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ناجح50.55134.547.525208.536191636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةفرحه السٌد على مفضل55990

ناجح7758.536.556.535263.5361817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةماٌبل رومانى سامً جبره55991

ناجح72.553.53653.531246.5371818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمروه حسن زٌدان حسن55992

ناجح74.55837.55939268.039191736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمروه مصطفى احمد مصطفى55993

ناجح735436.552.535.5251.537191936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم شعبان سلٌم محسب55994

ناجح7451.536.554.537253.539181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالعلٌم نصر الدٌن اسماعٌل55995

ناجح74.55338.558.539.5264.039191936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم على عبدالحمٌد عبدالرحٌم55996

ناجح7653.538.55740265.040181736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم فتحً ابراهٌم مٌخائٌل55997

ناجح715535.55637254.538181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم مجدى اسحاق حبشى55998

ناجح715336.55633249.539191736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد عبدالعزٌز توفٌق55999

ناجح664838.555.532.5240.539181636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود عبدالرحٌم احمد56000

ناجح7256355433250.0351617.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةملك محمد ٌحٌى محمود56001

ناجح7456375438.5259.539181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمنار تاج الدٌن عبدالحمٌد عبدالرحٌم56002

ناجح75493854.539.5256.040161936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمنار خلف حسن احمد56003

ناجح75543853.536256.5391818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمنار صالح عبدالرحمن محمد56004

ناجح65.547.535.55427229.5331818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمنار عبدالشافى عباس عبدالمحٌد56005

ناجح7758405840273.040182036املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمنار عبدالعال على محمد56006

ناجح76.556395639266.540182036املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمنار ٌاسر على ابوالوفا56007

ناجح71.554385436.5254.0401818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمنى ابراهٌم بركات ابراهٌم56008

ناجح74524053.538.5258.040182036املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمنى عبدالباسط عبدالحمٌد ابراهٌم56009

ناجح5953.5375335237.538181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمنى عبدالسالم احمد عبدالرحمن56010
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ناجح7446.5365631.5244.040181936املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنادٌه ماهر حسن عبدالعزٌز56011

ناجح66.542355430227.5371816.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةناهد مصطفى احمد نورالدٌن56012

ناجح64.53735.55130218.0371817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنجاح احمد عبدالحمٌد احمد56013

دور ثانى000000.000018املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةندا اشرف احمد اسماعٌل56014

ناجح8059.54057.540277.0401818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةندا ماهر احمد عبدالحمٌد56015

ناجح74.549.53853.538.5254.0401817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةندا محمد ابوالمجد محمود56016

ناجح79.5594058.540277.0401817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةندى اشرف احمد محمد56017

ناجح78.555.5405940273.0401818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةندى عبدالرؤوف احمد عٌسى56018

ناجح7053385839.5258.5391818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنسمه محمد عبدالطٌف شٌخ الدٌن56019

ناجح71.555.53857.539261.5361818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنها اسماعٌل ثابت اسماعٌل56020

ناجح7251385636253.0401817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنها هرٌدى محمود محمد56021

ناجح644837.55837.5245.040181736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنوال جمال ابوالحلقان عبدالعزٌز56022

ناجح55.54638.554.534.5229.036191836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنورا ابراهٌم بركات ابراهٌم56023

ناجح5550.5365131.5224.034161836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنوره جابر طاٌع عبدالعال56024

ناجح74.550395335.5252.0401517.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنورهان احمد اسماعٌل السٌد56025

ناجح69.55436.553.537250.5391817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنورهان جعفر عطٌه هللا احمد56026

ناجح77.556.54059.539.5273.0401817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةنورهان عبدالودود عبدالحمٌد محمد56027

ناجح74553954.538260.5381818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهاجر جمال موسً عبدالرحمن56028

ناجح6654.536.558.538253.536181636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهاله مصطفى عبدالمجٌد محمد56029

ناجح46.551.5365731.5222.5331816.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهبه امام كمال على56030

ناجح76.557395939.5271.0401817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهبه ولٌد محمد ابوعمره56031
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ناجح62.551.53757.537245.5371816.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهدى بهجت راشد غازى56032

ناجح7553.537.55938263.0391818.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهدى عبدالباسط محمد هاشم56033

ناجح5947.5385836238.538181836املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهناء محمود اسماعٌل احمد56034

ناجح7856.53959.539272.0391817.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهناء منصور محمد منصور56035

ناجح71.551.532.55329.5238.032181736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةهند ماهر ثروت احمد56036

ناجح63.550375333236.5371816.536املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةورده ابوعمره محمد عبدالمجٌد56037

ناجح67.554.535.553.533.5244.532181736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةوفاء عبدالناصر محمد على56038

ناجح7854.53953.535.5260.535181736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةوالء عبده عبدالطٌف عبدالرحٌم56039

ناجح6451375234.5238.535181636املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن احمد رضوان محمد56040

ناجح68.551.53751.533.5242.037181736املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمود محمد احمد56041

ناجح514628.543.523192.0311616.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةابراهٌم حسن جبرهللا سعد56042

ناجح46.5413337.528.5186.5301816.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةابراهٌم موهوب ابو المجد تغٌان56043

ناجح474435.54128195.532141738املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةاحمد السٌد عبداللطٌف شاهٌن56044

ناجح46.54536.543.528.5200.0311416.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةاحمد انس على اسماعٌل56045

ناجح46.542.5354328.5195.5321617.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةاحمد صبرى احمد عبدالرحٌم56046

ناجح454334.543.523.5189.5311815.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةاسماعٌل عٌد رشوان اسماعٌل56047

ناجح57.547.5384629.5218.539181738املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةاندرو اٌهاب اٌوب سمعان56048

ناجح43.54025.53821168.030161338املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةانور حسن ابو الفضل حسانٌن56049

ناجح47.538284425182.531131637املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةجرجس سمٌر كرم بخٌت56050

ناجح45.536.5254121.5169.5311714.537املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةجمال عطا جمال خلٌفه56051

ناجح58433543.526.5206.0301817.537املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةحاتم احمد عزت احمد56052
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ناجح49443041.525.5190.0301717.537املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةحامد صالح حامد محمد56053

ناجح554535.54529.5210.035171837املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةحبٌب ودٌع حبٌب مجلع56054

ناجح4844344230198.032161637املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةحسام عبدالموجود عرابى عبدالموجود56055

ناجح52.544.531.54528.5202.032161738املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةحسٌن محفوظ مهنى محمد56056

ناجح63.54733.543.528.5216.037161738املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةخالد جمال نور الدٌن احمد56057

ناجح6048.536.54731.5223.534161838املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةخالد عبدالكرٌم عبدالحلٌم عطٌه56058

ناجح494936.54224.5201.0331817.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةرائد احمد احمد مراد56059

ناجح49.54029.54126.5186.5311714.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةرجب اسماعٌل احمد محمد56060

ناجح51433342.529.5199.0331716.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةسٌف الدٌن احمد محمد احمد56061

ناجح49.541.532.541.527192.032181838املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةشعٌب خالد رفاعى محمد56062

ناجح49512835.528191.532141838املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةصدقى عصمت صدقى امٌن56063

ناجح56523637.529210.533161638املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةطارق ناصر دمر عباس56064

ناجح55493336.527200.534161838املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةعارف حسن عارف محمد56065

ناجح66.549.536.53631219.535181938املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةعبدالباسط القاضى عبدالباسط ٌونس56066

ناجح5743.530.53026187.0331715.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةعبدالحلٌم رجب عبدالحلٌم محمود56067

ناجح5049.53331.528192.0331617.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةعبدالرحٌم راضى احمد عوض56068

ناجح5549.5333329.5200.0371616.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةعبدهللا محمد قناوي محمود56069

ناجح6842.527.534.529201.534161638املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةعالء محمد النوفى محمد56070

ناجح54.5462732.527187.036141638املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةعمر عصام حٌدر محمد56071

ناجح5150363730204.0361418.539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةعٌد بدوى عٌد متولى56072

ناجح5144.53034.526186.034151839املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةفرج محمد عبدالرحٌم عبداللطٌف56073
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ناجح595036.53329.5208.033131939املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةكرم حسانٌن سعدالدٌن حسانٌن56074

ناجح494932.53328.5192.0331618.539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةكرم فٌصل محمد شرقاوى56075

ناجح474929.53326184.532131839املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةكرٌم رمضان شمدٌن تغٌان56076

ناجح655036.534.528.5214.5401718.539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةكٌرلس انور بشاره بولس56077

ناجح534530.53325.5187.0311617.539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمالك ممدوح مالك توفٌق56078

ناجح57.54936.53230205.0331818.539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمد الشمبلى ابوالمجد الشمبلى56079

ناجح5039283028.5175.533141539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمد ثابت محمد ابراهٌم االدهم56080

ناجح55.55237.532.528.5206.036161738املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمد حمدى نورالدٌن احمد56081

ناجح5342.52832.528.5184.5341316.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمد عبدالراضى عبدالمبدى عبدهللا56082

ناجح524532.53530.5195.034141938املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمد عبدالرحمن محمود ابراهٌم56083

ناجح4943.523.54520181.027161238املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمد عبدالسالم عبدالستار عنتر56084

ناجح44.53522.540.520162.5271711.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمد فتحى تاج عزالدٌن56085

ناجح48362338.520165.528141338املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمد قاعود محمود ٌوسف56086

ناجح40442135.520160.528141238املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمد ٌاسر محمد احمد56087

ناجح4145213720164.030141138املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمود احمد عتمان على56088

ناجح46.545.52139.520172.529141138املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمود صبرى سالمه محمود56089

ناجح49.545.52038.521174.5281611.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمود عادل محمد سنجاب56090

ناجح47.5402040.520168.030121138املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمود على عبداللطٌف شاهٌن56091

ناجح50.542204420176.532141138املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمصطفى انور الخطارى فهمى56092

ناجح49.5452044.520179.030141138املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمصطفى عادل مصطفى على56093

ناجح605220.54520197.530181138املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمعوض خلف هللا ودٌد عطٌت هللا56094
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ناجح45.540.520.53820164.534141138املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمنٌا فاٌز عزمى فهمى56095

ناجح4337204220162.030121138املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةناصر ظهران نورالدٌن احمد56096

ناجح45.539.522.541.520169.0311412.537املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةٌس حلٌم بخٌت رزق56097

ناجح43.538.52040.520162.528141137املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةٌوسف عبٌد زكى امبابى56098

ناجح63.55120.54520200.033161537املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةاسراء محمد ابوالوفا ابوالمجد56099

ناجح51.54822.54222.5186.531181437املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةالهام خالد عزالدٌن عمران56100

ناجح50.545.5204322.5181.529161537املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةامانى عبدهللا عبدالعاطى مرسال56101

ناجح6045.520.53921186.0331614.537املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةاٌمان على عبدالاله عبدالمحسن56102

ناجح4539.5203320.5158.025141037املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةاٌمان مؤمن فهمى حسن56103

ناجح59.547.522.53922.5191.037141437املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةبخٌته محمود رضوان احمد56104

ناجح58.537.532.542.522.5193.5371816.539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةتفٌده مصرى الفولى مصرى56105

ناجح5038.52541.522177.0391816.539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةدمٌانه ممدوح محارب شكرى56106

ناجح4835.523.54222.5171.5321815.539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةرباب راضى احمد عوض56107

ناجح443626.536.522165.0311516.539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةرحاب حمدان احمد عبدهللا56108

ناجح55.53624.542.522180.5371915.539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةرشا عبدالباسط عباس سعٌد عنتر56109

ناجح52342439.522.5172.0341616.539املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةرشٌده ممدوح عزالدٌن عمران56110

ناجح4934284222175.034181639املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةساره عادل عبدالعاطى مرسال56111

ناجح47.535254222.5172.031181437املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةشربات على شمدٌن تغٌان56112

ناجح473422.53722162.5351615.537املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةشٌماء تغٌان ابوالمجد تغٌان56113

ناجح47.53726.53922.5172.534181637املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةصفاء القذافى محمود محمد56114

ناجح47.53631.54222179.034181638املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةصفاء سلٌمان احمد محمد56115
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ناجح56.542274322190.534181438املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةعائشه السٌد جالل مرسال56116

ناجح57.538294422.5191.0341816.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةعبٌر السٌد على محمد56117

ناجح50362242.522.5173.034181538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةعال سعدهللا جبرٌل فرجاهلل56118

ناجح5839264221.5186.5361816.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةغاده عزت محمد دٌاب56119

ناجح5339.5314321.5188.0401816.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمارٌه ابراهٌم شهٌد شهدى56120

ناجح5239244221.5178.5321816.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمروه عبدالرحمن فاضل نورالدٌن56121

ناجح65.5372742.521.5193.5341916.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمرٌم احمد ابوالوفا ابوالمجد56122

ناجح60.539.5334322198.034171437املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمنار احمد محمد احمد56123

ناجح54.54026.542.521.5185.0321815.537املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمها خلٌل محمد خلٌل56124

ناجح74.554.536.550.538254.036181438املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةنبٌله بالل عبدالراضى بالل56125

ناجح514335.544.528202.025161838املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةنجوى ابراهٌم على مسلم56126

ناجح4936.534.542.523.5186.0261815.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةندى محمود دٌاب توفٌق56127

ناجح49.537.534.546.527.5195.5281816.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةنسمه اسماعٌل رشوان اسماعٌل56128

ناجح53.538.53441.528.5196.028181738املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةنهى احمد محمود محمد56129

ناجح4738.535.54428.5193.528181638املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةنورهان حمدى سلٌمان ٌوسف56130

ناجح5039.5233921.5173.0321813.538املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةهاله احمد حسن امٌن56131

ناجح59.532.53643.530.5202.031181738املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةهدى لطفى احمد على56132

ناجح63.54236.54529216.036181738املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةهٌالنه برسوم عٌاد حبٌب56133

ناجح5931.535.544.531.5202.032181838املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةوالء مظهر خلف عزالعرب56134

ناجح58.536.5364432.5207.539161535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةابانوب عزت شربه خلٌل56135

ناجح54.538.5354524.5197.530161734املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةاحمد حسام الدٌن ابراهٌم اسماعٌل56136
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ناجح47.54230.54531196.030161835املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةاحمد صالح احمد محمد56137

ناجح6046.534.54632.5219.531161836املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةاحمد محمد حسٌن محمد56138

ناجح5032344631193.0251813.534املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةاحمد محمود احمد محمود56139

ناجح53513651.532223.537182034املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةاسالم محمد محمود محمد56140

ناجح5942.53653.533.5224.5321818.535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةالسٌد فواز منصور محمد56141

ناجح5335.531.539.526.5186.0321818.537املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةاٌمن قدرى عبدالستار محمود56142

ناجح5237.53542.528195.0311816.535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةحاتم انور موافى محمود56143

ناجح504035.548.527.5201.532161734املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةحازم محمود علً محمود56144

ناجح58.547.536.55034226.5361619.533املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةسعد ابو المجد محمد حسوب56145

ناجح58.536.536.542.527.5201.539161933املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةصابر احمد صابر امٌن56146

ناجح55.5503756.534233.036161934املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةضٌاء الدٌن ابراهٌم اسماعٌل احمد56147

ناجح54503649.533222.535182037املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةعبدالحفٌظ مصطفى ابوضٌف عساف56148

ناجح6949354734234.0351619.535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةعبدالستار احمد عبدالستار محمود56149

ناجح5755.536.55533.5237.536181934املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةعبدالستار عبدالباسط عبدالستار محمد56150

ناجح58.554.5365232.5233.537181935املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةعبدالكرٌم خالد عبدالرحمن محمد56151

ناجح47.53735.544.530194.532181933املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةعلى احمد محمد خلٌل56152

ناجح5044.534.54032.5201.528181533املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةعلى البدرى على تاٌب56153

ناجح5346.533.552.533218.535181937املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةعمرو عادل على الصاوى56154

ناجح7358.537.55736.5262.528181935املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةعمرو على محمد على56155

ناجح58.553.536.549.532.5230.526181934املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةكرم عمر احمد ٌوسف56156

ناجح47.551.534.540.529.5203.5341616.536املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمد ابو المواهب حسن محمد56157
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ناجح4750.536.553.530.5218.037161734املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمد احمد على احمد56158

ناجح5550.5365131223.531181835املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمد بدوى محمد خضٌرى56159

ناجح4649.5374530207.535181934املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمد حسن محمد احمد56160

ناجح59543755.533238.535181935املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمد خلٌفه صابر عبدالعال56161

ناجح43.548.533.54330.5199.031181736املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمد صبرى محمد عبدالمجٌد56162

ناجح4144.53350.530199.031171734املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالجواد ابوزٌد عبدالجواد56163

ناجح48.54736.544.529205.536141934املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمد عبدهللا محمد سلٌمان56164

ناجح424836.54430200.529181735املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمد على اسماعٌل بدر56165

ناجح4248.536.54227196.029171737املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمد ٌوسف محمد محمد56166

ناجح48.548.535.547.530.5210.534181735املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمود البدرى محمود على56167

ناجح54.549.53443.531212.530141134املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمحمود محمد السٌد على56168

ناجح47.551.53551.533218.528181333املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود ٌوسف على56169

ناجح645235.55429234.532181433املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمنتصر ابراهٌم محمد احمد56170

ناجح54.548.534.546.531.5215.529171434املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةموافى امٌن موافى محمود56171

ناجح4233.53137.520164.029181437املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةنور الدٌن امٌن نور الدٌن امٌن56172

ناجح4847.534.548.531209.5321813.535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةٌاسر عثمان الطاهر احمد56173

ناجح77.557.5405938.5272.537181634املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةٌسى بخٌت ناروز عطٌه56174

ناجح4540.5363527.5184.028181435املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةاسماء فراج كمال خلٌل56175

ناجح7838385236242.037191333املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةالزهراء على عبدالستار محمد56176

ناجح55.55232.54824212.033191333املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةامل جمال برعى محمد56177

ناجح5743.533.54926.5209.530181437املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةامنه احمد محمد محمد56178
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ناجح50462836.528188.5301612.535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةامٌره عبدالشافى ٌوسف عبدهللا56179

ناجح54.550.533.549.530218.033181234املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةاٌرٌن رافت رشدى بخٌت56180

ناجح71.550.532.553.535.5243.533181336املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةتحٌه محمد محمود سلٌمان56181

ناجح59.53931.54226198.035181334املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةحسناء عبدالاله محمد على56182

ناجح64.5503846.530.5229.535181435املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةحمٌده عربى ٌاسٌن احمد56183

ناجح45.543.5354126191.030181434املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةحنان هانى ابو الحمد ٌوسف56184

ناجح60.551.53643.530221.5281814.535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةخلود بدوى خلف ابراهٌم56185

ناجح64.550.52849.526218.5351813.536املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةدٌنا احمد جابر احمد56186

ناجح5637.534.54423195.0301813.534املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةدٌنا شاهٌن محمد شاهٌن56187

ناجح60.53727.544.522.5192.0341819.534املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةرانٌا اسماعٌل محمود عبدالحمٌد56188

ناجح654828.55125217.5371818.535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةرٌهام جمال محمد رشوان56189

ناجح5735.527.53721.5178.533181937املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالغفار حسن محمود56190

ناجح6035.52851.522197.0351819.535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةساره اسامه جابر احمد56191

ناجح6540.5314824208.5371819.534املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةسهٌر محمود احمد محمود56192

ناجح755938.55734.5264.039181933املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةشاهنده على محمد ٌوسف56193

ناجح54.532.5264422.5179.5371819.533املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد محمد شاهٌن56194

ناجح45.53231.54524.5178.5331819.534املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةشٌماء غانم على محمد56195

ناجح57.537.53348.528204.5361819.537املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةصابرٌن احمد عطٌه عبدهللا56196

ناجح53.537.53345.523192.5371818.535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةصباح السٌد اسماعٌل احمد56197

ناجح68.543.53557.534.5239.0351819.534املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةصباح حسٌن السٌد عبدالعال56198

ناجح5233.526.54023.5175.534181935املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةصفاء محمد النوبى محمد56199
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ناجح56.534.523.534.523.5172.5341718.533املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةعبٌر عالء محمود عبدالباقى56200

ناجح72.557.53750.535252.538171933املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةغاده احمد خلف محمد56201

ناجح51.53227.53325.5169.534171937املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد محمد احمد مدن56202ً

ناجح50.54128.541.522.5184.034171935املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةفاٌزه احمد ابراهٌم عبدالرحٌم56203

ناجح4335.528.54220169.035171834املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةفرحه االنور جاد سعد الدٌن56204

ناجح53.543.528.543.522191.034171936املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةفرٌده محمد نور الدٌن امٌن56205

ناجح64.547365533235.537161834املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةفوزٌه ابو ضٌف كامل ابو ضٌف56206

ناجح65.54132.550.534223.5371718.534املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةكرٌمان عبدهللا احمد سباق56207

ناجح5351.531.544.529209.531161937املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةكرٌمه اسماعٌل جاد سعد الدٌن56208

ناجح4257.53850.538226.0331618.535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةلمٌاء عبدالصمد احمد احمد56209

ناجح774733.54424225.5311818.536املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةمً خالف حسٌن محمود56210

ناجح52.536.52736.526.5179.032141934املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةنجوى احمد سعدالدٌن محمد56211

ناجح53.545.525.537.525187.0281718.535املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةندا عبدهللا عثمان على56212

ناجح6345.533.53829209.033171934املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةندى حداد عارف حداد56213

ناجح63.554.527.535.525206.0321718.537املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةنها محمد عبدالرحٌم محمد56214

ناجح7256.53955.535.5258.5341718.538املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةنورا خنٌجر محمد عبدالحمٌد56215

ناجح61.551.534.550.533.5231.525171935املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةنورهان عاطف عبدهللا احمد56216

ناجح545034.54732217.5271718.534املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةهاجر بكرى جمال عبدالعزٌز56217

ناجح4046.530.53630183.028161932املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةهدى احمد جادالكرٌم محمود56218

ناجح61.551.52652.535.5227.033161935املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةٌارا عصام بكرى محمد56219

ناجح71.55238.558.537257.536181835املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةابراهٌم السٌد احمد امٌن56220
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ناجح715238.557.534.5253.5351618.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم محمد56221

ناجح57.55138.558.537242.534181838املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد ابراهٌم السٌد56222

ناجح59.543.538.55736234.5341517.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةابوالوفا السٌد ابوالوفا قناوي56223

ناجح71.5523957.537257.0341817.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد ابراهٌم احمد رشوان56224

ناجح64.55238.556.537248.5341617.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد الصٌاد جالل صدٌق56225

ناجح70.55438.55734.5254.5341717.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد انور سلٌمان عبدالرحٌم56226

ناجح73.55439.55831.5256.5361816.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد جمال محمد على56227

ناجح7757405839.5271.5371817.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد حسنً عبدهللا عطٌه56228

ناجح715438.557.537258.0361817.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد سلٌمان حمادى السمان56229

ناجح75.552.539.55737261.5361817.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد عاطف راشد طاٌع56230

ناجح735238.557.537258.0361816.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد عالء محمود محمد56231

ناجح695138.558.536.5253.536181837املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد كمال احمد محمد محمد56232

ناجح74523958.536.5260.034181836املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد ماهر خلف مصطفى56233

ناجح70.5503658.537252.0351617.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد ماهر محمد شاكر56234

ناجح74.55138.55935258.036181837املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالحمٌد مصطفى56235

ناجح62.54938.55837245.0351717.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمد هرٌدى56236

ناجح68.55438.558.537256.5361817.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود عبدالرحمن عبدالرحٌم56237

ناجح69.55238.55837255.0361817.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود محمد عكاشه56238

ناجح64.55238.554.537246.5351817.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاحمد مهران عبدالمقصود مهران56239

ناجح665238.55536.5248.0371817.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاسالم صالح احمد على56240

ناجح64.551.538.559.537251.0361817.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاسالم عصام هاللى ابوالحمد56241

(188)



ناجح7055385535.5253.5341817.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاسالم على عاكف احمد56242

ناجح625238.55237241.5341617.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاسالم محمد زوهٌر سعدالدٌن56243

ناجح745238.55536.5256.035181736املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاسالم مصطفى عبدالحمٌد مصطفى56244

ناجح565238.55337236.5341717.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاشرف جابر عبدالرحٌم موسى56245

ناجح67.55238.55237247.0331816.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةالسٌد احمد محمد حمٌد56246

ناجح8060406040280.0371818.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاٌمن حسن على اسماعٌل56247

ناجح725338.55536.5255.036181835املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةبدوى النورى بدوى عبدالمقصود56248

ناجح6352385336.5242.5351815.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةجمال ناصر محمد ابراهٌم56249

ناجح6651.53853.536245.0331817.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةحسٌن اسماعٌل محمد محمود56250

ناجح745838.54527242.535181834املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةخالد حسن شاكر احمد56251

ناجح64.548.5384836.5235.5351817.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةخالد عاطف علً محمد56252

ناجح64.552375336.5243.0301615.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةخالد عبدالرحٌم محفوظ عبدالرحٌم56253

ناجح595137.55336.5237.0351716.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةخالد عبدالناصر ٌحٌى محمد56254

ناجح70.5523853.536250.0351817.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةخالد عنبر حسٌن محمد56255

ناجح66.537.53852.535229.5351615.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةسلٌمان احمد سلٌمان عبدهللا56256

ناجح66533754.536.5247.0311717.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةشابون خالد برعى عبدالرحٌم56257

ناجح58503749.529.5224.0331816.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةشلبً علً احمد محمد56258

ناجح68.5523853.536.5248.533151735املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةصابر شحاته خلف عبدالعال56259

ناجح745338.554.537257.0351717.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةضٌاء كمال ابراهٌم حمزه56260

ناجح68.5513850.536244.0331716.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةطارق محمد بهنساوى نورالدٌن56261

ناجح735237.553.536.5252.5361716.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةطارق محمد محمود محمد56262
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ناجح59.5523851.537238.0361717.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةطه حسٌن محمد عبدالرحمن56263

ناجح79.55839.55939275.0361717.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد حسنى عبدالحمٌد محمد56264

ناجح69.5493856.535248.0351718.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم السٌد56265

ناجح66.551.537.55535245.5321617.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعبدهللا االنور العربى محمود56266

ناجح77.55438.55938.5267.5351717.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد احمد عبدالرحمن56267

ناجح77.55739.55938.5271.5361818.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعصام عبدالرؤف برعى عبدالرحٌم56268

ناجح685236.555.536248.0301717.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعلى حسن محمد ابراهٌم56269

ناجح73.55238.553.534.5252.0351716.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعلى صابر عبدالتاٌب ابوزٌد56270

ناجح68.550.5385736.5250.5301717.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعلى عبداالخر على عبدالعزٌز56271

ناجح695237.55635.5250.0321617.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعمار حٌضر حسن عبدالرحٌم56272

ناجح6951.5385636.5251.030171638املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعمر عبدالسالم على عبدالعزٌز56273

ناجح64.553385335243.5321716.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعمرو صالح محمد احمد56274

ناجح6846.53857.535.5245.5311616.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةفارس امٌن على امٌن56275

ناجح63.55437.55736.5248.5301716.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةفارس على محمد محمد56276

ناجح68.5523654.536.5247.5341818.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةكرٌم ٌاسر حسٌن صدٌق56277

ناجح73.553385736.5258.0331817.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحسن صالح حمزه عبدالحلٌم56278

ناجح74.55438.55736.5260.5331718.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمد ابوالحسن محمد سلٌمان56279

ناجح554836.554.532.5226.5311618.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد محمد ابراهٌم56280

ناجح74553956.539.5264.0341717.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمد انور ابوالٌسر محمد56281

ناجح7856395839.5270.536181836املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمد خٌرى عبدالحكم محمد56282

ناجح5847355135226.0291616.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالمجٌد احمد عبدالمجٌد56283
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ناجح74523857.536.5258.0321716.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمد فٌصل محمد حسٌن56284

ناجح71.552385729247.5301815.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمد وائل ماٌز عبدالقادر56285

ناجح5945375634.5231.5341616.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد بدوى عبدالمقصود56286

ناجح6452385736.5247.5341717.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمود حاتم الحمصانى ابوالوفا56287

ناجح7755395836.5265.5351818.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمود خٌرى محمد احمد56288

ناجح73.55538.559.536.5263.0351818.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمود صالح محمد السمان56289

ناجح685438.557.536.5254.5351718.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالباسط الفولى ٌوسف56290

ناجح6750385436245.0311617.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمحمود نبٌه محمد عبدالمجٌد56291

ناجح57.5533957.536243.0321717.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمصطفى عبدالحمٌد محمد محمد56292

ناجح76.5583959.536.5269.5351718.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمصطفى عزالدٌن مصطفى محمد56293

ناجح65533958.536251.5341618.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمصطفً محمود السٌد عبدالمقصود56294

ناجح6652385736.5249.5341617.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمهران معروف مهران محمد56295

ناجح68.55538.557.536.5256.0331618.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمؤمن خضٌرى محمد عبدالرحمن56296

ناجح7454395737261.0361718.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةناجح ا كرم محمد حافظ56297

ناجح70523858.536.5255.0361717.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةنصار غالب محمد سلٌمان56298

ناجح60.553385535.5242.0311716.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةهشام محمود محمود ابوالفضل56299

ناجح62533854.534241.5311916.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةهٌثم شعبان احمد محمد56300

ناجح72.5573957.537263.0371917.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةولٌد على عبدالعاطى على56301

ناجح53.5453857.537231.038191638املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةٌوسف بهجت خله شكرهللا56302

ناجح70493857.536.5251.0341917.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةٌوسف جمال كامل عبدالغن56303ً

ناجح595138.557.537243.0331817.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةٌونس كمال مصطفً اسماعٌل56304
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ناجح785939.559.540276.0371918.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةابتهال اسامه ابوالفتوح احمد56305

ناجح7352.535.55636253.0351919.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةازهار عبدالاله ابراهٌم عمار56306

ناجح76563958.535264.5381818.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاسراء احمد عبدالعال احمد56307

ناجح74.552395638.5260.038181737املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالستار محمود رضوان56308

ناجح66.5533957.538254.0371918.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاسماء محمود هرٌدى على56309

ناجح65.5503857.537248.035191636املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةافراج عبدهللا عبدالرحمن محمد56310

ناجح74553856.536.5260.0381918.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةالزاهراء ابوالدهب جالل صدٌق56311

ناجح7051385936.5254.5331918.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةالهام صابر نورالدٌن محمد56312

ناجح74.551.537.559.538.5261.538191838املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةامانى حاتم سعد عبدالحمٌد56313

ناجح69.552385738254.539191735املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةامانى عبدالباسط محمد محمد56314

ناجح68.5513857.536.5251.537191737املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد صدٌق محمد56315

ناجح745638.55937264.5381918.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةاٌه محمود محمد محمود56316

ناجح645538.555.534.5247.5351718.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةبسمه محمود نصر عثمان56317

ناجح72.554.53958.534.5259.036181838املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةجمالت محمود عبدالرحمن السمان56318

ناجح695338.556.536253.0381916.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةحسناء محمد عبدالحمٌد محمد56319

ناجح7452.538.56038263.0381819.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةحسناء محمود السٌد محمد56320

ناجح67.552.538.555.536250.0341616.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةحلٌمه على احمد عبدالغنى56321

ناجح69.5553958.537259.038161736املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةحنان على سلٌمان عبدالرحٌم56322

ناجح7355.538.557.534258.5381818.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةخلود اسماعٌل محمود ابوزٌد56323

ناجح5951.53957.536243.0351918.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةخلود هاشم عبدالصبور خلٌل56324

ناجح615137.557.536243.036191638املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةدالٌا عارف حسن عارف56325
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ناجح72.55238.558.537.5259.0381918.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةدالٌا عبدالناصر احمد محمد56326

ناجح73.55838.557.536.5264.0381918.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةدهب العربى بدوى احمد56327

ناجح73.552.53958.536.5260.038161837املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةرشا احمد علً اسماعٌل56328

ناجح74.558395936.5267.0381718.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةرٌهام علً محمد عبدالرحمن56329

ناجح74.553.538.557.534.5258.5361717.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةزٌنب احمد عبدالعلٌم محمد56330

ناجح69.551385936253.5351917.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةساره عبدالشافى هوٌدى عبدالرحمن56331

ناجح64.55237.55936249.0361718.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةشاهندا ٌاسر محمود ابوالفضل56332

ناجح7252385436.5252.5351818.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةشٌماء اشرف محمد ابوالفضل56333

ناجح6549.5385936.5248.0361718.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالعزٌز عزفل عبدالعزٌز56334

ناجح62.5543854.536.5245.5361618.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةشٌماء فتحى سلٌمان محمد56335

ناجح76553955.539264.536191837املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةشٌماء هاشم حسن هاشم56336

ناجح7151.537.550.536.5247.0361718.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةصباح السمان حمادى السمان56337

ناجح76.555.538.557.535.5263.536191835املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعبٌر صالح محمد احمد56338

ناجح7155.53558.534.5254.5361818.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعزه عـبدالرازق ٌونس دٌاب56339

ناجح68.551.53857.534.5250.0361918.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعواطف احمد اسماعٌل حمٌد56340

ناجح76.5573959.539271.0381918.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةغاده حسب محمود احمد56341

ناجح6849385437246.0361918.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةغاده رجب محمود رضوان56342

ناجح75523858.536259.5361918.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد عبدالبارى احمد56343

ناجح6450.5385836.5247.0361718.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةفاطمه الزهراء ابو بكر محمد عبدالمولى56344

ناجح71.555385834.5257.0361916.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالرحمن هوٌدي عبدالرحمن56345

ناجح7052385736253.0361717.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةلطٌفه ابوزٌد رجب ابوزٌد56346
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ناجح74.5553855.536259.037191838املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمارى عاٌد اٌوب رٌاض56347

ناجح74.55738.557.536263.5381918.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمرٌم عاطف جاد الرب الوندى56348

ناجح7256395937.5263.5361918.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمنار ثابت محمد عبدالرحمن56349

ناجح76.55237.559.535.5261.0371818.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمنار حسٌن محمد غبدالرحمن56350

ناجح68.5513851.536245.0311717.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمنار طه احمد محمد56351

ناجح6950.537.55536248.0351718.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةمها ماجد مصطفى زكى56352

ناجح7637.5285629.5227.0381818.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةنارٌمان فاٌز اٌوعمره احمد56353

ناجح74523855.536255.5371718.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةنانسى عبدالودود عبدالرحمن محمد56354

ناجح74.551.5385537256.0381818.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةنجالء محمود السٌد محمد56355

ناجح76.550395937.5262.0381818.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةندا اسامه ابو زٌد محمد56356

ناجح775838.55335261.5381718.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةندى احمد محمد محمود56357

ناجح78.55439.55939270.0401818.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةنرمٌن ابوزٌد عبدالصبور محمد56358

ناجح72523856.536.5255.037171736املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةنورهان محمد امٌن محمد56359

ناجح775838.556.535.5265.5391818.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةنورهان محمد خلف عبدالعزٌز56360

ناجح625137.549.534234.0361715.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةهاله جمال سعدالدٌن محمود56361

ناجح7251.5345537.5250.0351718.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةهدٌر حسنى فوزى محمد56362

ناجح53.5493854.536.5231.5351718.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةوالء حمدى حسن احمد56363

ناجح74.545.535.555.538.5249.5371718.535املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةوالء على امٌن عبدالراضى56364

ناجح69523856.536.5252.0371718.537املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةٌارا ابوالحجاج محمود حسب56365

ناجح65.551.5385836.5249.5381818.538املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن شكرى محمد جاد الرب56366

ناجح785738.559.539.5272.5361718.536املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد عبدهللا محمد56367

(194)



ناجح66.549.53849.528231.535181636املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىابانوب مرقص شاكر ابادٌر56368

ناجح58.544.534.548.529.5215.532171337املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىابراهٌم احمد عبدالحمٌد محمد56369

ناجح645338.55228.5236.0321815.538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىاحمد عادل احمد بكرى56370

ناجح585135.550.532227.034171436املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىاحمد على خلٌفه مصطفى56371

ناجح785839.55739.5272.038181734املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىاسامه احمد محمد هاشم56372

ناجح53473345.525.5204.034151335املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىاسماعٌل احمد رشدى عبدالعال56373

ناجح6747.534.54129.5219.5371514.537املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىالباسل عاشور محى الدٌن عزالدٌن56374

ناجح59473443.526209.531151538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىبخٌت شاكر ابراهٌم بخٌت56375

ناجح65.550364630.5228.038171239املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىبهاء محمد محمود حسن56376

ناجح6248.52846.525210.031171436املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىحاتم احمد عوض السٌد56377

ناجح715338.548.532243.0391717.535املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىحازم امام محمد عٌسى56378

ناجح585234.546.528.5219.5311715.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىحماده بٌومً عبدالباسط محمود56379

ناجح5945334728212.0321714.537املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىحمدى فرج احمد فرج56380

ناجح6945.538.549.530.5233.038171538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىخالد ولٌد احمد ابوالمجد56381

ناجح725338.55132246.536171737املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىصالح عادل على عبدالرحٌم56382

ناجح70.55238.551.531243.5401617.537املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىصبرى على صبرى سعد56383

ناجح554729.539.522.5193.5301714.538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىعادل رافت ابوطالب محمود56384

ناجح77.556.53951.536.5261.039181636املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىعبدالحلٌم محمود رفعت محمود56385

ناجح674936.550.532.5235.5371616.537املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىعبدهللا سٌد مالك سرى56386

ناجح69.55037.552.535244.5351816.535املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىعبدهللا محمود تمام رضوان56387

ناجح735138.55033.5246.0401616.538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىعبدالودود مالك محمود حسانٌن56388
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ناجح675336.55033239.5371617.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىعمرو دٌاب محمد عبدالرحٌم56389

ناجح62.5493245.525214.034161437املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمالك غانم عبدالستار شمندى56390

ناجح64.547.533.547.528221.0341716.535املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمحمد السٌد احمد محمد56391

ناجح705135.54828.5233.0351716.538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمحمد حسٌن محمد عبدالرحمن56392

ناجح68.54834.54828227.0341716.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمحمد صابر على محمد56393

ناجح685234.54729230.5341515.535املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمحمد صالح الدٌن احمد فراج56394

ناجح63.5523246.526.5220.5321615.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمحمد صالح محمد على56395

ناجح65.55134.544.527.5223.0331716.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمحمد عربى السٌد احمد56396

ناجح68.544324628.5219.0321715.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمحمد على خلٌفه مصطفى56397

ناجح685135.546.530231.032171437املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمحمد عوض فرغل ٌونس56398

ناجح72.55235.547.529.5237.0381815.538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمحمد محمود محمد احمد56399

ناجح8056.5385539.5269.040181837املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمحمود ناصر محمود احمد56400

ناجح695130.545.531227.0371813.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمظهر حربى سعد محمود56401

ناجح74.5583752.536258.0361816.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمٌنا شحاته ٌعقوب شحاته56402

ناجح71.55135.55133.5242.5341816.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىهانى ٌوسف سعٌد ٌوسف56403

ناجح69.55235.55331241.0381814.537املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىٌسى عطٌه اقالدٌوس حكٌم56404

ناجح54.552355230223.535181437املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىٌسى مجدى عطٌه هللا عٌسى56405

ناجح7054.534.54629.5234.5361815.537املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىاسراء السٌد ماهر سرى56406

ناجح674935.549.528.5229.533181538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىاسماء احمد محمود شمدٌن56407

ناجح76.5543646.530243.039181435املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىامامه عبدالشافى حسن عوض56408

ناجح77543552.534252.537181538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىامٌره عرفات محمد احمد56409
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ناجح7254.53649.527.5239.5371814.535املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىاٌمان ملقى عبٌد عوض56410

ناجح71.548.5365036.5242.539181538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىاٌه احمد احمد ابوالمجد56411

ناجح59523647.526.5221.035181534املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىاٌه السٌد احمد محمد56412

ناجح765536.553.535256.038181634املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىاٌه عبدالناصر على محمد56413

ناجح704935.55331238.5381814.537املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىبسمه خالد محمد احمد56414

ناجح73.5543857.539262.039181635املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىبسمه محمد عمر اسعد56415

ناجح634135.54423.5207.038181736املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىحسناء محمد ٌحٌى عٌسى56416

ناجح76574055.540268.538181736املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىحسٌبه منتصر احمد حسن56417

ناجح72.551.53848.534244.5401816.537املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىخلود عمران عبدالرحٌم فراج56418

ناجح6848.5344526.5222.035181538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىسامٌه محمود محمد احمد56419

ناجح68.54835.544.525.5222.0331816.538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىسلوى عادل فؤاد محمد56420

ناجح674535.543.526.5217.5351617.538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىسماح عبدهللا الزم عبدهللا56421

ناجح6751374930.5234.5381817.537املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىسماح عبدالمسٌح فخرى سلٌمان56422

ناجح65.54635.54424215.0331815.537املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىسماره ناصر على محمود56423

ناجح7247.535.54528.5228.5351816.538املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىسمٌعه جمال السٌد فراج56424

ناجح7347.53845.536240.0391818.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىعاٌده خالد محمد احمد56425

ناجح71483647.530232.5381817.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىعبٌر عبدالواحد عٌد محمود56426

ناجح62.551.53447.526221.538181734املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىكاترٌن ٌعقوب بخٌت ابراهٌم56427

ناجح604937.54427217.535181835املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىكرستٌنا ممدوح صابر شنوده56428

ناجح71.553384827.5238.037181836املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمرٌم رؤف ثابت شنوده56429

ناجح7654.5385136255.5371818.535املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمرٌم صومئٌل جرجس مٌخائٌل56430
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ناجح74.559.539.559.539.5272.5401818.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىمنى ٌوسف محمود ٌوسف56431

ناجح7659.5405637.5269.0351817.537املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىنبٌله امجد مالك سرى56432

ناجح69.547.5374727228.0361815.535املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىنجوى رفعت ابراهٌم السٌد56433

ناجح664736.54727223.537181635املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىنرمٌن باسم الفى فهمى56434

ناجح7048.537.545.528229.537191638املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىنورهان ناجح موسى خلٌل56435

ناجح7349.534.545.528.5231.037181637املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىهاله حمزه تمام رضوان56436

ناجح5948.5324120.5201.031181637املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىهدى احمد محمد كمال الدٌن56437

ناجح724836.54530.5232.0371814.536املنشأةمدرسة الشهداء للتعلٌم االساسىوفاء صابر جابر محمد56438

ناجح67.554.5345325234.0351814.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةابوالحسن الشاذلى محمد صبره56439

ناجح50.551.5334925209.034161438املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد ابوعلى رابح حسٌن56440

ناجح78.557.5405740273.0351814.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد جعفر احمد عبدالمنعم56441

ناجح55.546.53251.526.5212.034181435املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد شوكت مبارك راغب56442

ناجح72.550.53853.527.5242.036181435املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد محمد شاكر محمد56443

ناجح5749.531.551.525.5215.0341813.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد محمد كمال على56444

ناجح5748.531.55024.5211.5341814.534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح امٌن عبدالغنى56445

ناجح63.551.5335223.5223.5341614.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاسالم محمد احمد مصطف56446ً

ناجح74.555.53653.533252.537171536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاسالم نصرالدٌن جمعه السٌد56447

ناجح52.549.531.54321.5198.034161537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاسماعٌل السٌد اسماعٌل همام56448

ناجح54.550.528.546.521201.036181535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةالسٌد مرسى السٌد محمد56449

ناجح68.5573351.531.5241.538181534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةالصدورى محمد ابوالمعاطى عبدالعظٌم56450

ناجح6753.531.55122225.036181433املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةالفرغلى شعٌب الفرغلى احمد56451

(198)



ناجح5549.53147.524207.0341413.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةالمدثر على عبدالكرٌم على56452

ناجح7256.53350.528240.036181538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةبدر بطاح صادق احمد56453

ناجح62493154.526222.5311713.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةبٌشوى صبحى فؤاد جبره56454

ناجح6646.53247.523.5215.5361814.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةجبر احمد جبر احمد56455

ناجح6246.529.544.522204.532141434املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةحسام صبحً عبدالمعبود عبدالهادي56456

ناجح69.552.5325423231.035161434املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةحسن احمد فرحات محمود56457

ناجح5646.5304622200.5321713.534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةحسن محمد سعد احمد56458

ناجح6154.532.54933230.037171634املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةحسٌن احمد فرحات محمود56459

ناجح57.55634.54531.5224.5351616.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةحسٌن عبدالرسول سلٌم حسن56460

ناجح5447.5343929.5204.036181535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةحمدى ٌحى حارص فواز56461

ناجح495034.542.526.5202.537181637املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةخالد جمال عبدالعال ابوالحسن56462

ناجح6456.53543.529228.036181636املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةخالد عٌد متولى عبدالفتاح56463

ناجح7758.539.559.539.5274.0361815.534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةخالد مشعل على الدٌن على56464

ناجح49.548.5303729.5194.535171534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرافت على عبدالنبى حجازى56465

ناجح65.552.533.54828227.5351816.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرجب محمد سالم سلٌمان56466

ناجح48.548.530.538.527.5193.535181636املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرشاد فوزى رشاد عبدالوارث56467

ناجح6854.53650.532.5241.5391817.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةشهاب السٌد عبدربه على56468

ناجح4546.53140.527.5190.5351816.534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةصبره على عثمان صبره56469

ناجح4348.53141.528192.030181735املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةصالح رشاد محمد عرفات56470

ناجح5044.53443.527.5199.535181534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةصالح رفعت اسماعٌل محمد56471

ناجح4947.5343828.5197.0341816.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةطه حسن احمد عبدالرحمن56472
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ناجح5953.534.54630223.0351814.534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ادهم رشوان جبرٌل56473

ناجح43.548.5293828187.031181435املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمود نصرالدٌن سٌد احمد56474

ناجح4449.532.53928193.033181636املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز عامر احمد سالم56475

ناجح4647.534.537.529.5195.033181537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالكرٌم على عوض عبدالكرٌم56476

ناجح50.55031.54128201.035181635املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالاله رفعت عبدالاله عبدالنعٌم56477

ناجح52.549.534.540.528205.033181734املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا االمٌر عبدالرحمن ابوالحسن56478

ناجح45.539.528.536.525175.033161535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا جعفر احمد مبارك56479

ناجح795938.556.537270.036181638املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالباسط عزب فراج56480

ناجح42.53129.535.521.5160.033161534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد قناوى فراج56481

ناجح6841.533.54832.5223.535181835املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا ناصر هالل ابوالوفا56482

ناجح46.536323629179.533181737املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعثمان عطٌت هللا عثمان احمد56483

ناجح6948.5384630.5232.037181734املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعلى السٌد على حموده56484

ناجح58.545353827203.5371817.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعلى صالح على عوض56485

ناجح5032.529.536.522.5171.0321814.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعلى عبدالناصر على معاز56486

ناجح49.53336.53722178.033181637املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعلى محمد محروص عبدالعال56487

ناجح46.53329.534.523.5167.0321416.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعمرو جمال على السٌد56488

ناجح603532.53731195.5361817.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفهد السٌد فاضل السٌد56489

ناجح59.531.5333626.5186.536181734املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفواز فوزي فواز تمام56490

ناجح4636.528.53525171.0331413.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفٌصل جعفر محمد احمد56491

ناجح46.531.53136.524169.5321816.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةكمال عبدالرحمن حسن عبدالرحمن56492

ناجح54.53131.535.524.5177.0331815.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةالظم حامد الظم محمد56493
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ناجح61.538.532.540.528201.0371816.534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمازن محمد محمود عبدالقادر56494

ناجح5132303625.5174.534161737املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد القطان فرج56495

ناجح603131.536.530.5189.536181535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد حسان محمود56496

ناجح7348.535.55838253.036181635املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد شرقاوى احمد56497

ناجح4734.533.53727179.0341816.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد سلمٌن56498

ناجح50.540.53047.525.5194.0311817.534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمود حسن56499

ناجح573835.55127.5209.034181735املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد امٌن السٌد حسٌن56500

ناجح7144.534.551.528.5230.0401817.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد جاد احمد فرج56501

ناجح67.543.5385029228.034171635املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد جمال حمدان حامد56502

ناجح60.540355225.5213.035161738املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد حامد محمد مسلم56503

ناجح57.53934.552.523.5207.0371817.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد حسن سعد امٌن56504

ناجح5339335023.5198.5371617.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد حسنً خلف محمد56505

ناجح49.537.5334923.5192.537161536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى خلٌفه حامد56506

ناجح59.535315121.5198.0331817.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد خلف بدري ٌمنى56507

ناجح55.537.524.54720184.5321817.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد صابر محمد عبدهللا56508

ناجح54.53925.55121191.0331817.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد عادل بداري ٌمنى56509

ناجح593932.549.525205.0351817.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحٌم عبداللطٌف رضوان56510

ناجح52.53925.544.524.5186.0321817.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالفتاح السٌد حسن56511

ناجح61.544.531.55126214.5351817.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد قندٌل عبدالحمٌد قندٌل56512

ناجح5435.530.54924.5193.5351817.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد متولى سمٌر صابر56513

ناجح53.534.53150.524193.5341816.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد محمود محمد احمد56514
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ناجح52.538.531.55024196.5331817.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد نور الدٌن السٌد حسٌن56515

ناجح50.539.530.55126197.5331817.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر محمود السٌد56516

ناجح5038.530.54525189.0321817.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمود بصٌلى محمود بصٌلى56517

ناجح71.551.537.55829247.5371817.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمود ربٌع بطٌخ السٌد56518

ناجح70.551355537.5249.032181636املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمود رمضان مظهر صابر56519

ناجح77.559395837270.534181734املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمحمود محمد فاٌز عزب56520

ناجح5047.53545.527.5205.5281815.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمروان ابراهٌم رمضان محمد56521

ناجح68.545.535.55134234.531181738املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد السٌد على56522

ناجح62.546.536.555.531.5232.5341815.534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمصطفى جالل شبٌب عثمان56523

ناجح6549.53755.531.5238.5341816.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمصطفى عبدالظاهر رضوان على56524

ناجح66.54536.552.532232.533181636املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد رشدى مصطفى56525

ناجح5442.5305026.5203.028161537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد سعد احمد56526

ناجح5040.5304829197.526181540املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمصطفً حمدي السٌد العرب56527ً

ناجح7145.5395337245.535161735املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمؤمن محمد حسٌن حسن56528

ناجح5042.529.54828198.0281815.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنصرالدٌن عبدالناصر نصرالدٌن مجاهد56529

ناجح52.543.534.552.529212.029181739املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنورالدٌن حمدى خلٌفه حامد56530

ناجح63453855.530.5232.0341816.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنورالدٌن عزب نورالدٌن فرج56531

ناجح6546.5375231.5232.032181535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةولٌد احمد عوض عمر56532

ناجح554934.546.529214.030181638املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةولٌد محمد عبدالنبى عبدالرحمن56533

ناجح6648375431236.0331816.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةٌحى محمد فتوح مزٌد56534

ناجح72.545.5375129.5235.5331815.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةٌحً السٌد على عبدالرحٌم56535
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ناجح61.54631.548.530217.529161734املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةٌحٌى جمال حسن كتانه56536

ناجح6046.5355329223.5341816.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةٌوسف السٌد بدوى متولى56537

ناجح5046.532.55330.5212.5341816.534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةٌوسف سٌد حسن عبدالعال56538

ناجح48.532.531.55027189.534181535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةٌوسف على عبدالرحمن عباس56539

ناجح67.556.533.555.535.5248.536181737املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاسراء سعد راشد حسن56540

ناجح63.548.5355332.5232.5341815.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاسماء رابح عبدالعال عباس56541

ناجح583535.55130209.5351816.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاسماء محمود السٌد نورالدٌن56542

ناجح60.5393351.530.5214.536181635املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاسماء نصٌب احمد محمد56543

ناجح62.535.53252.530.5213.035181536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاسماء نور الدٌن راشد حسٌن56544

ناجح5534.533.553.531207.5381816.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاسماء هوارى بدارى السٌد56545

ناجح47.53229.548.531188.529181637املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةامل محمد شعبان عبدالعال56546

ناجح60.542.532.550.533219.0351815.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةامنٌه احمد السٌد على56547

ناجح6239305131213.0321814.534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةامنٌه حماده عبدالمنعم مزٌد56548

ناجح62.545.531.55231.5223.034181638املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةامٌره عادل سلمى حسن56549

ناجح62.5393353.532220.037181734املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةامٌره عادل عبدالحلٌم عبدالرحمن56550

ناجح5037.523.54525.5181.533181635املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةامٌنه حسٌن السٌد حسٌن56551

ناجح6956.5355336249.5351816.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةانجى السٌد قدرى زكى56552

ناجح63.538315330.5216.035181537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاٌمان عادل فاٌز عزب56553

ناجح46.533.5264924.5179.5331815.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاٌمان فاٌز رشاد عبدالوارث56554

ناجح63.5393250.531216.032181638املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد احمد مصطف56555ً

دور ثانى25.5121215.51176.0158514املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةبسمه محمود بلبل عباس56556
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ناجح6942.53647.535.5230.5331815.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةتوحٌده ابراهٌم حموده مصطفى56557

ناجح483524.541.525174.0351715.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةجواهر عبدالناصر على محفوظ56558

دور ثانى127.567941.51283.514املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةحبٌبه محمد على السٌد56559

ناجح73.54035.54533.5227.532181735املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةحمده ابراهٌم حموده مصطفى56560

ناجح74.542.535.546.533232.0351817.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةحمٌده حمدى محمود عبدالنبى56561

دور ثانى26.591115869.5158716املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةدالٌا احمد محمد محمود56562

ناجح64.538.529.543.526202.0351816.534املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةدعاء الكحالوى ابوالبدرى عوض56563

ناجح66.537314227203.5331815.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةدعاء سمٌر سعد ابوالعال56564

ناجح6838324526.5209.5351816.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةدنٌا كمال الدٌن ابراهٌم نورالدٌن56565

ناجح74.545.5354730.5232.535181738املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةدٌنا اشرف حسن عثمان56566

ناجح69.549.533.539.527.5219.535181637املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةدٌنا ناصر صادق مرسى56567

ناجح63.533.531.544.529202.035171638املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةراندا محمد على قراعه56568

ناجح67.548375237.5242.0341715.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرانٌا عبداللطٌف منصور السٌد56569

ناجح7755.5406038.5271.035171735املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرحاب عالء عبدالرحمن عبدالعال56570

ناجح6237274224.5192.534181437املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرحمه خلف عبدالعال فراج56571

ناجح61352742.525.5191.0311713.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرحمه رافت حفنً محمد56572

ناجح76.556405839269.535171738املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرحمه محمد على محمد56573

ناجح71.54432.552.531.5232.035181737املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرفٌده رفعت جاد مصطف56574ً

ناجح74.548345332241.534181738املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةروٌدا كمال احمد حسٌن56575

ناجح805839.546.539263.035171634املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرٌهام احمد السٌد حمص56576

ناجح8058.54058.539276.037181735املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرٌهام الهادى فرج هللا محمد56577
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ناجح59.537.530.544.530202.035181636املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةزهراء السٌد همام مرس56578ً

ناجح78.559405639.5273.035181734املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةزهراء حمدان حمد احمد56579

ناجح76.54937.547.532.5243.037181735املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالجابر محمود عل56580ً

ناجح76.548.533.54732.5238.037181737املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةساره السٌد صدٌق السٌد56581

ناجح67.537284627.5206.0351816.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةساره حسن حسٌن حسن56582

ناجح67372344.530201.537181636املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةساره زكرٌا مٌخائٌل عطاهلل56583

ناجح74.551325335245.537181737املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةسعاد محمد على عوض56584

ناجح7560295134.5249.537181837املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةسماح مازن منصور السٌد56585

ناجح6333.525.53928.5189.532181737املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةسمر محمد عبدالفتاح محمود56586

ناجح80593859.538.5275.037181735املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةسنٌه ماذن خلف حامد56587

ناجح45342234.522.5158.0351615.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةسها منصور ابوالحمد منصور56588

ناجح77.5533753.537.5258.5371816.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةسهام الهادى فرج هللا محمد56589

ناجح58392343.522.5186.0321816.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةسٌده احمد فرغلى احمد56590

ناجح64.53826.547.525201.5361817.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةشادٌه كمال مسعود ابوالعال56591

ناجح61402339.522185.533181637املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعائشه سٌف الدٌن على عبدالرحٌم56592

ناجح7955.5385736.5266.0371816.536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبٌر احمد عبدالفتاح حمد56593

ناجح65.53730.54429.5206.533181634املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبٌر عبدالعال شبٌب عثمان56594

ناجح6034.5234426187.535181638املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةغاده عبدالستار حسٌن حسن56595

ناجح62.53623.541.527190.5341816.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفاتن حمدان احمد حسٌن56596

ناجح7543.5354732.5233.035181735املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه رجب احمد عبدالمنعم56597

ناجح5040.52938.523181.035151536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالمجٌد فرغل عبدالمجٌد56598
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ناجح5540.528.53923186.031161538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالهادى عبدالمعبود مصطفى56599

ناجح60.5433041.525.5200.5331814.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه عنتر عبدالمنعم على56600

ناجح5439.526.540.523.5184.0341814.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفاطمه منصور عبدالعلٌم جبر56601

ناجح58.54726.54424.5200.534161637املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفاٌزه احمد جبرٌل محمد56602

ناجح67503253.532.5235.034181438املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفتحٌه السٌد جبر احمد56603

ناجح58.5453147.526.5208.5341812.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفرحه عادل قناوى بركات56604

ناجح68.5503952.527237.0361815.539املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفرحه عاشور فرغل عبدالرحٌم56605

ناجح70.5534051.536.5251.537181637املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفرحه على احمد محمد56606

ناجح72.55437.556.536256.535191635املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةفوزٌه عبدالجواد جبرٌل عبدالعاطى56607

ناجح71.549.5344731233.0381815.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمارٌان نبٌل شوقً جرجس56608

ناجح644732.544.528.5216.5361614.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمروه القذافى فوزى عبدالرحمن56609

ناجح78.5483854.531.5250.536181738املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمرٌم اٌمن احمد راغب56610

ناجح80593957.537272.5371915.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمرٌم رفعت احمد رفاعى56611

ناجح77.55338.55737263.0371815.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمرٌم سالم علىالدٌن على56612

ناجح77.550.53953.535.5256.0371816.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةملك محمود ٌاسٌن راشد56613

ناجح64.54739.54632.5229.534181536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمنار محمد طارق نورالدٌن56614

ناجح66473142.528.5215.034181637املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمنه صابر عبدالعال احمد56615

ناجح60.539.530.54526201.5351816.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمنه على احمد عبدالرحٌم56616

ناجح6135.5324221.5192.0341812.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمنه على محمد شرٌف56617

ناجح69493144.524217.535181538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمنى اشرف البدرى على56618

ناجح66.55031.546.523.5218.0381814.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمنى شعبان عبدالحافظ البدرى56619
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ناجح5736284421186.0311714.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمٌاده نورالدٌن عوض حسان56620

ناجح63.554385033.5239.0371814.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنادٌه مصطفى مطاوع على56621

ناجح55.547.53150.523207.535181536املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةندا فرج حسٌن عبدالرحٌم56622

ناجح61.551.5324927221.037181737املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةندى حشمت ذكى عبدالرحٌم56623

ناجح5144.531.543.523.5194.037171834املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةندى عبداللطٌف عزب عبداللطٌف56624

ناجح754532.541.526.5220.5381815.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةندى عثمان سعد عثمان56625

ناجح604531.54924209.535161638املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةندى فتحى بدارى عمر56626

ناجح54.54132.54721196.032161738املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةندى فتحى عبدالعال حسٌن56627

دور ثانى10.513.5814.50.547.01153.517املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنسمه احمد فؤاد احمد56628

ناجح53.5473146.524202.034181435املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنهال احمد محمد حسن56629

ناجح55.548.53046.525.5206.0341614.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنهله على محمد السٌد56630

ناجح56.547.530.548.521204.035161538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنورا احمد محمود ابوالحمد56631

ناجح7859405940276.037181638املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنورهان خٌرى سلمى حسن56632

ناجح70.546.531.544.527220.035181538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنورهان محمد احمد جادالكرٌم56633

ناجح49.542.527.540.520.5180.5321814.535املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنورهان محمود عبدالمقصود على56634

ناجح7850.54056.536.5261.5391814.538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنورهان محمود على محمد56635

ناجح72.5573852.521.5241.536181538املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةهاجر السٌد صدٌق السٌد56636

ناجح7556.538.55425.5249.535181738املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةهبه احمد السٌد على56637

ناجح7653394629.5243.5361816.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةهبه السعودى مزٌد عزب56638

ناجح77.5533954.529.5253.533181537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةهبه هللا محمد شعبان محمد56639

ناجح55483644.523206.533161638املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةهبه على محمد عبدهللا56640
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ناجح604136.541.521.5200.5291817.537املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةهدٌر فراج سعد امٌن56641

ناجح61.543.53747.522211.529181735املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةهٌام جمال صابر بخٌت56642

ناجح5550.534.549.522211.531181638املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةورده حسن محمد ٌوسف56643

ناجح78.5573957.539271.037171737املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد على عوض56644

ناجح75.557395232.5256.036171635املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمود السٌد محمدٌن56645

ناجح58.5412844.534206.032161535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد احمد احمد56646

ناجح6242283933.5204.533161335املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد السٌد ابوالوفا56647

ناجح54.53726.54333.5194.532151235املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةابوالحمد عبدالمجلى ابوالحمد همام56648

ناجح633827.54835211.5311613.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد ادهم الظم الصغٌر56649

ناجح74.554.539.557.538.5264.5341315.533املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف احمد على56650

ناجح443728.539.528.5177.5291614.533املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف احمد مختار56651

ناجح755631.550.535.5248.5321715.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد انور احمد عوٌس56652

ناجح67.553325138241.538161535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد حربى عبدالجواد محمود56653

ناجح67.55131.549.537.5237.0341515.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد حسن رشاد محمد56654

ناجح5535.53347.538209.032171535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد حسن مغربى عبدالمجٌد56655

ناجح61.543.5335038226.0341815.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد حمدى جالل محمد56656

ناجح754934.547.537.5243.5381715.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد رضوان محمود رضوان56657

ناجح714934.54537236.5351715.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد رفعت خلف عبدالحمٌد56658

ناجح615229.55038230.5381615.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد رفعت ٌاسٌن السٌد56659

ناجح49.53524.53733.5179.5281614.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد صالح عبدالعظٌم محمد56660

ناجح51.5432742.536.5200.5351712.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحٌم محمود احمد56661
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ناجح764734.55438249.5381615.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد عبداللطٌف احمد عبداللطٌف56662

ناجح77.55735.557.537.5265.0381715.537املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد عمرو احمد محمد56663

ناجح4937284835.5197.5311713.537املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد فرج نورالدٌن جبرٌل56664

ناجح62313053.535.5212.0341712.537املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد السٌد56665

ناجح56.53328.54336.5197.530171436املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد محمد اسماعٌل السٌد56666

ناجح715637.55337.5255.0371614.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد محمود محمد اسماعٌل56667

ناجح62513545.537.5231.0371514.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد مهران محمد عبدالغنى56668

ناجح72553352.538250.534161535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحمد ٌاسر كامل عزالدٌن56669

ناجح675230.55437.5241.034141335املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسامه ناصر بخٌت عبدالرسول56670

ناجح6756.533.552.535.5245.0361613.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسامه ٌاسر السٌد سلٌمان56671

ناجح72.5593654.535257.0391413.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسالم احمد عبدالحمٌد محمد56672

ناجح675433.55237.5244.0391414.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسالم خلٌل اوزٌد عبدالعال56673

ناجح76.557375738265.5401815.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسالم محمد حسان عبدالعال56674

ناجح515028.54733.5210.0361513.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسالم هالل سعدالدٌن ابوالوفا56675

ناجح5548.528.549.535216.5341413.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسماعٌل احمد جابر على56676

ناجح705231.550.536240.0351414.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسماعٌل حسن احمد هاللى56677

ناجح5147.530.55028207.0311713.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسماعٌل محمد اسماعٌل على56678

ناجح745430.54736241.539161336املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةالسٌد حسانٌن السٌد حسانٌن56679

ناجح62.55329.552.538235.539151536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةالسٌد شرٌف عبدالحمٌد ابو الحمد56680

ناجح47.542.525.541.527184.0341414.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةالمؤٌد عبدالصبور بركات عبدالصبور56681

ناجح52.55128.54831.5211.5341313.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاٌمن مالك عشاوى محمد56682
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ناجح66.5593252.538248.039141536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةبشٌر ممدوح مصطفى مرسى56683

ناجح69.55634.556.538254.5361415.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةبٌشوى شحاته فكرى عطٌهاهلل56684

ناجح715736.556.538259.0361615.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةبٌشوى عادل عدلى قالده56685

ناجح6248294537.5221.5351513.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةتاج سعٌد تاج العارفٌن عبدالرحمن56686

ناجح55.55431.54937227.0361615.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةجابر محمد جالل محمد56687

ناجح61.559375938254.5331713.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةجاسم مختار بٌومى عبدالمتجلى56688

ناجح76.5603959.538.5273.5351613.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةجرجس عماد عطاهللا ابراهٌم56689

ناجح514936.559.538234.033161335املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةجالل محمد جالل محمد56690

ناجح43.542.5345137.5208.5281514.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحازم رجب مرسى عبدالراضى56691

ناجح5051.534.554.537.5228.0331513.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحازم سعد جمال حامد56692

ناجح665735.55338249.5341513.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحازم صبحى حسن محمد56693

ناجح74533555.537.5255.0391613.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحافظ خمٌس احمد حداد56694

ناجح4137.520.534.521.5155.032131234املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحسام رجب عبدالمعطى سرحان56695

ناجح46.547285034.5206.0331613.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحسن صادق علً موس56696ً

ناجح49.54934.55136.5220.535151435املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحسن عاطف محمود حسن56697

ناجح50.55136.550.537.5226.0371713.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحماده فراج عبدالحفٌظ حسانٌن56698

ناجح75.55635.55238257.039171535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحمد احمد صابر عبدالمنعم56699

ناجح595439.555.537.5245.5321813.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحمدون احمد على احمد56700

ناجح5252.5335434.5226.0311613.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحمدى على عبدالعاطى على56701

ناجح4138334532189.0301413.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةخالد حماده همام عثمان56702

ناجح40.53829.54828.5184.5281813.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةخالد على السٌد احمد56703
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ناجح72.555405635258.5391812.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةخالد محمود محمد عبدالرحٌم56704

ناجح585339.55536241.5381813.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرشاد ٌاسر رشاد ابو عل56705ً

ناجح6156405734248.0341816.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرضوان احمد رضوان احمد56706

ناجح73.5564057.537264.040181636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرفعت شعبان فضل على56707

ناجح5050.534.552.536.5224.036181536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرمضان كرم الدٌن عبدالرحٌم عبدالمطلب56708

ناجح74.5573958.532261.039181936املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرومانى عماد مٌخائٌل عطٌه56709

ناجح4852.528.543.520.5193.0361716.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرٌاض عادل عبدالمعطى سرحان56710

ناجح78.5583958.532266.036181835املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةزٌاد ٌاسر عصمت عبدالحمٌد56711

ناجح473630.545.524.5183.5321615.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةسالم شرف كمال الصغٌر56712

ناجح484732.551.526.5205.5351816.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةصالح اسماعٌل مصطفى اسماعٌل56713

ناجح4843.53650.526204.0351616.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةصدام حسٌن احمد ابوالعال56714

ناجح4647.533.55425.5206.5331815.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةصدٌق حسٌن صدٌق سٌداحمد56715

ناجح66.551.536.54728.5230.035181536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةضٌاء عالء احمد عبدالحمٌد56716

ناجح74.556.5375532.5255.5351818.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةطارق السٌد عبدالعاطى على56717

ناجح51533354.532.5224.034181734املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةطارق خالد ابو زٌد عمر56718

ناجح44383351.532198.5341816.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعاطف صبرى صابر عبدربه56719

ناجح41.53826.54922.5177.5311814.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد صبرى محسب عبدالحمٌد56720

ناجح80604058.540278.536182035املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد عاطف عبدالحمٌد داود56721

ناجح50.55438.55731.5231.536181935املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدالراضى احمد حامد عبداللطٌف56722

ناجح60.558355634.5244.0351816.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبدالباسط رجب عز الدٌن56723

ناجح7758.539.556.539270.5341819.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبدالرحٌم حمادى محمد56724
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ناجح7354355529.5246.536181935املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد حلمى محمد56725

ناجح4648.530.55025200.034181735املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمود عبدالرحٌم محمد56726

ناجح5053.533.551.527215.5351818.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدالعال سعودى عبداللطٌف عبدالعال56727

ناجح57.553355728.5231.0341816.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدالعال محمد عبدالعال محمود56728

ناجح4642244624.5182.534161636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدالعظٌم نصر محمد ابوالنور56729

ناجح765937.551.533.5257.5331815.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدهللا على محمد عبدالغنى56730

ناجح6854394636.5243.5311814.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود علم الدٌن محمود56731

ناجح7357374436247.033171436املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود محمد عبدالرحٌم56732

ناجح565435.54031.5217.0351613.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبده ممدوح عبدالرحٌم حسن56733

ناجح76.5573947.537.5257.5281815.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعلى رشاد احمد محمدٌن56734

ناجح50.547.53032.526186.5291612.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعلى شعٌب موسى محمد56735

ناجح52512941.522.5196.033171336املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعلى محمد حسانٌن محمد56736

ناجح524232.539.526.5192.531141336املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعلى ٌاسر احمد عبدالكرٌم56737

ناجح52.54929.54032203.0311714.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعلً محمد محمود محمد56738

ناجح55.55133.54129.5210.5281613.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعمر جابر جالل محمد56739

ناجح77.559364236250.5321815.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعمر جمال عمر احمد56740

ناجح5850.53536.531211.0331813.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعمر حاتم فؤاد محمد عمر56741

ناجح77.558395136.5262.0371814.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعمرو عبدالباسط خلف عبداللطٌف56742

ناجح75.5553951.537258.0351815.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعمرو علوان حسن حافظ56743

ناجح785639.55237.5263.038181435املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعمرو مدحت انور مصطفى56744

ناجح493223.538.526.5169.536181335املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةغرٌب خلٌفه احمد عزب56745
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ناجح76543946.532.5248.0331813.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةفارس طلعت عصمت عبدالحمٌد56746

ناجح6755364535238.0331815.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةفارس على مختار محمد56747

ناجح514936.540.532.5209.527161434املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةفارس محمد ثابت محمد56748

ناجح53.5463542.531.5208.5311815.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةفاٌز عبدالباسط فاٌز عبدالرحمن56749

ناجح514731.54125195.5311615.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةفتحى السٌد فتحى محمد56750

ناجح54.551335433.5226.0321614.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةفهمى عادل فهمى بارٌز56751

ناجح64.547.535.556.537.5241.5361814.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةفؤاد عصام فؤاد محمد56752

ناجح74.55336.559.535258.5371814.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكامل عالء كامل احمد56753

ناجح5744.53456.530.5222.532181435املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكرم صبرى صابر عبدربه56754

ناجح46.54125.54924186.032181535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكرم علً محمد محمد56755

ناجح48.54435.547.529204.5321514.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكرٌم احمد ابو رحاب احمد56756

ناجح4746.53446.531.5205.533171336املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكرٌم جبرٌل حامد حفنى56757

ناجح414226.540.520170.0271412.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكرٌم عاطف رجب خلٌل56758

ناجح5142384738216.027171436املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالرسول امٌن محمود56759

ناجح41.542.533.552.527.5197.5301612.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكرٌم عبداللطٌف عبدالحمٌد حفنى56760

ناجح544335.550.539222.0341814.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكرٌم فرج محمد احمد56761

ناجح73463548.535237.535181536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكرٌم مصطفً الضمرانً محمود56762

ناجح644836.55238.5239.0361815.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكٌرلس دنٌال سمعان سلٌمان56763

ناجح67493855.538247.538181635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكٌرلس عادل عزٌز سفٌن56764

ناجح73.55336.555.539257.538171535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكٌرلس لطفى جوهر ٌوسف56765

ناجح51473653.537224.5351614.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةماجد ابوالسعود حمدون حفنى56766
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ناجح63.54835.555.538240.5351814.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد ابوبكر ابراهٌم ابوبكر56767

ناجح6747.538.55538.5246.537181536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد احمد حامد محمد56768

ناجح5046.53651.529.5213.536181436املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد احمد56769

ناجح6447.535.554.538.5240.0381814.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف محمد عل56770ً

ناجح43.54835.55238.5217.5381814.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد التعلب محمد السٌد56771

ناجح43.543385134209.5301514.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد محمد سٌداحمد56772

ناجح434935.548.532208.0341514.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد القذافى محمدٌن على56773

ناجح55473752.535.5227.032161435املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد انور نور الدٌن نور الدٌن56774

ناجح5252.538.548.537228.535181535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد على56775

ناجح47.549.536.54933.5216.033161536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد حسن احمد عبداللطٌف56776

ناجح595338.55536241.531181534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد حسن صدٌق محمد56777

ناجح69.55438.554.538254.535171534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن محمد عبدالرحٌم56778

ناجح41.54031.539.528180.529151434املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد حشمت محمد احمد56779

ناجح48.54834.550.536.5218.031181434املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد حماده محمد سلٌمان56780

ناجح58.547.5385136231.033151535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى منصور شلقامى56781

ناجح56473743.535218.5351714.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد خالد جابر عبدالعال56782

ناجح51.549.53747.537.5223.035171535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد خلف امٌن ابرهٌم56783

ناجح72.55935.55135253.0391814.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد خلف جمعه هاللى56784

ناجح50.54938.55239229.0301713.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد خلف محمد صدٌق56785

ناجح52.5383037.527185.0341813.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان رشدى سالم56786

ناجح434331.54623186.5301514.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد شنتل محمد شنتل56787

(214)



ناجح74.55438.55237.5256.531151436املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد صفوت محمد عبدالعظٌم56788

ناجح5958.5395338247.539181536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد طاٌع ابراهٌم عبدهللا56789

ناجح6655.5395338.5252.0341916.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد طلعت راشد احمد56790

ناجح67.556.538.551.538252.034161336املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالعلٌم عبدالرحٌم السٌد56791

ناجح57.551.5375436236.032141536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد عرفه ابراهٌم داود56792

ناجح59.55335.549.536.5234.0351914.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد عالء محمد احمد56793

ناجح4250314326.5192.5331614.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد على ابو الحسن السٌد56794

ناجح4440.534.54726.5192.533151435املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد على عبدالرحمن مرسى56795

ناجح47.549.5364726.5206.5341613.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد فتحى على الدرملى56796

ناجح4637.530.544.524182.531161536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد فوزى عطٌه عبدالرسول56797

ناجح4553364624.5204.5311713.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر محمود عرابى56798

ناجح75.557395837266.534161736املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالرحٌم السٌد56799

ناجح5656405431237.0311815.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمود احمد56800

ناجح41.5523847.524.5203.532161635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمود سعدالدٌن مبارك محمد56801

ناجح73.559405638266.532161735املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمود صابر محمود احمد56802

ناجح47553949.526.5217.0291515.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالراضى عبٌد احمد56803

ناجح59.55639.552.533240.529181635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمود على محمد مصطفى56804

ناجح71.556405436257.538181835املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمود محمد زٌن العابدٌن بدٌوى56805

ناجح59.558365534242.5361817.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود احمد56806

ناجح4148.530.545.524189.5241617.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود عثمان56807

ناجح7960405737273.039191834املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمود محمد ٌسن عبدالعاطى56808
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ناجح50.556385635235.536181634املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمود مصطفى محمد فرغل56809

ناجح4454365433221.0321815.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمصطفى جبرٌل محمود عبدالحمٌد56810

ناجح4136.534.54226180.0271414.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمصطفى عبده محمد احمد56811

ناجح45.53239.548.525.5191.030151535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمصطفى كامل احمد محمد56812

ناجح51464049.527213.529171635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمعتصم باهلل ربٌع وردانى على56813

ناجح4138.53442.522178.0311715.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمالك سمٌر جاد حنا56814

ناجح60.5563648.527228.0341816.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمنصور عبدالرحمن منصور قاسم56815

ناجح7656405636264.0381817.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمهند عصام عمٌره احمد56816

ناجح40.538.53436.520169.525141336املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةموسى السٌد احمد موسى56817

ناجح76.5584054.532261.0371717.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمٌنا وهٌب وهٌب سفٌن56818

ناجح70.545.53844.533.5232.037161636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنورالدٌن عالء احمد عبدالحمٌد56819

ناجح7760405834269.040181736املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةهاشم محمد عبداللطٌف محمود56820

ناجح65564051.530242.5371615.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةهانى وجٌه فكرى عطٌت هللا56821

ناجح52.548394930.5219.031181636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةهشام عبداللطٌف احمد عبداللطٌف56822

ناجح76.5594056.536.5268.5371717.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةٌسى فوزى منصور عبدالنور56823

ناجح45.537.53242.526183.5291714.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةٌسى منصور صدٌق صادق56824

ناجح74.5574056.536.5264.5361817.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةٌوساب عاطف عدلى قالده56825

ناجح75.5583955.531.5259.5341817.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد محمد احمد56826

ناجح5851324930.5220.5341614.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةٌوسف حسن ابوزٌد عمر56827

ناجح75.557405237.5262.0381818.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةابرٌنى سامى شكرى بساده56828

ناجح53.553.537.55030.5225.034181636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاحالم ممدوح رشدى على56829
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ناجح76.55939.554.536265.536181635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسراء اسماعٌل على حسانٌن56830

ناجح74.55039.55035249.0391717.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسراء خالد السٌد السٌد56831

ناجح76.559405537267.5401817.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسراء محمد السٌد رضوان56832

ناجح73573853.536.5258.0391817.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسماء جمال السٌد موسى56833

ناجح72.55939.55735.5263.5391715.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسماء عبدالنبى امٌن محمود56834

ناجح73.559.5395738267.040181735املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسماء عصمت عبدالعزٌز سلٌمان56835

ناجح74.559.5395438265.0401818.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاسماء ناصر محمد فرغل56836

ناجح48.551.53943.529211.5351718.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاالمٌره حسٌن عبدالغنى عبدالمجٌد56837

ناجح745539.554.536259.035181834املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةامٌره جمال احمد نور الدٌن56838

ناجح4645.5273623177.5291714.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةامٌره عبدالفتاح احمد عبدالمجٌد56839

ناجح6035.531.53628191.034181534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةامٌره ماظ عبدالعال مرسال56840

ناجح49.550373723196.5321715.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةامٌره منصور جبرٌل مرسى56841

ناجح434234.537.521.5178.5261717.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةامٌمه كامل على السٌد56842

ناجح75.559.54055.539269.5391817.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةانجً رشدي جرجس سعٌد56843

ناجح7657.5395738267.5391817.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةانجٌل خلٌل سمٌر ابراهٌم56844

ناجح7760405739273.0401817.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاٌمان جمال حامد عمٌره56845

ناجح57.54837.53925207.032181735املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاٌمان حسن ابوالحمد السٌد56846

ناجح4336373620172.030171536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاٌمان صبرى عبدالحافظ السٌد56847

ناجح77593955.537.5268.0381917.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاٌمان عبداللطٌف ابراهٌم عبداللطٌف56848

ناجح6647.538.53935226.034181836املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاٌه ابوالعدب عبٌد احمد56849

ناجح62483240.530212.5361516.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاٌه احمد صابر عباس56850
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ناجح8057.54058.539.5275.538171636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاٌه امبابى حمٌد امبابى56851

ناجح59.551304030.5211.032141336املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاٌه حامد عبدالعاطى عبدالرحمن56852

ناجح78.558.5375139264.035161636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاٌه شعبان ٌحٌى عثمان56853

ناجح57.53424.536.522174.5311415.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةاٌه محمود علً محمدٌن56854

ناجح43.549243720173.5241513.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةبخٌته خالد ابوبكر على56855

ناجح7554.5375336.5256.040171536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةبدور ثروت محمد مزٌد56856

ناجح56.53825.539.522.5182.0381514.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةبسمله حامد فتحى عزالدٌن56857

ناجح67523546.529229.537161636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةبشاٌر احمد طه عزالدٌن56858

ناجح70.545.53442.527.5220.0361815.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةتوحه عبدالتواب رمضان عبدالتواب56859

ناجح5941.5313726.5195.0351714.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةجواهر حسٌن خلف هللا بغدادى56860

ناجح64.550.530.542.527.5215.535161635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحبٌبه ممدوح علً السٌد56861

ناجح72.55437.55435253.0381616.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحسناء احمد حسن ابو زٌد56862

ناجح695338.55337250.5381516.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةحسناء احمد عبدالمجٌد محمود56863

ناجح505127.542.530.5201.5371414.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةخلود احمد عبدالقادر احمد56864

ناجح53.540.5333926192.0371613.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةدعاء العمري محمود مرس56865ً

ناجح56.54329.537.521.5188.0341513.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةدعاء حماده محمد سلٌمان56866

ناجح6839.530.537.526.5202.040171534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةدعاء حماده محمد محمد56867

ناجح76.5603857.539271.039161634املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةدعاء صالح احمد ابو الحمد56868

ناجح79.559405838.5275.035.5171634املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةدمٌانه رضا عبده رزق56869

ناجح68.551.532.543.529225.040171534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةدنٌا اٌمن رجب عبدالعال56870

ناجح65.547.53247.533.5226.040161635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةدٌنا عبدالحمٌد امٌن عبدالعاطى56871
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ناجح7256344328233.038161635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةدٌنا فاٌز احمد غالب56872

ناجح545031.536.529201.038171535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرانٌا هشام سعٌد مرس56873ً

ناجح65.55631.54627226.0371715.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرحاب عمادالدٌن رشاد محمد56874

ناجح725336.547.530239.0401715.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرحاب فتحً ابو العال محمود56875

ناجح48.5382636.525.5174.5331614.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرحمه ابراهٌم ابراهٌم مرسى56876

ناجح53.555.53746.529221.5341614.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرحمه احمد عبدالصبور ابراهٌم56877

ناجح73.556.5385335.5256.535151636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرحمه حمدى محمد حسانٌن56878

ناجح61.548.53847.534.5230.032171636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرواٌح عبداللطٌف احمد عبداللطٌف56879

ناجح7159.53854.534.5257.5361514.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةرٌهام حاتم ابوالحمد محمد56880

ناجح72603951.536.5259.036161536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةزكرى احمد عبٌد محمود56881

ناجح7253.538.55235.5251.534171636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةزهره رشدى عبدالراضى حسانٌن56882

ناجح60.558.5395235245.0341814.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةسامٌه على عبدالقادر داود56883

ناجح745639.558.538266.0361615.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةسعاد ابوالمجد محمد ابو المجد56884

ناجح725939.55738.5266.0361516.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةسماهر حمدى احمد حسٌن56885

ناجح44.53533.541.529183.5311515.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةسمر السٌد احمد على56886

ناجح444135.549.532.5202.5351715.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةسمر فتحى احمد عبدالمجٌد56887

ناجح45.5433648.536.5209.531171536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةسها على احمد اسماعٌل56888

ناجح4631.535.546.530189.532131536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةسهام احمد ابوالحمد محمد56889

ناجح735639.553.537.5259.5361714.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةسهام اٌمن فتحى احمد56890

ناجح62.55339.549.537.5242.0351715.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةشادٌه السٌد بدوى احمد56891

ناجح655439.55136.5246.038161435املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةشروق حسن مطاوع حسن56892
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ناجح54.55339.55336.5236.535181535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةشهد راشد شمس الدٌن السٌد56893

ناجح494138.545.524.5198.530151435املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةشوق اشرف محمد محمد56894

ناجح685139.546.533.5238.531161535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةشٌماء تاج الدٌن ابراهٌم محمد56895

ناجح735839.557.537265.036171636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةشٌماء عصمت عبدالعزٌز سلٌمان56896

ناجح615439.55036240.5341614.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةصباح عبدالنبى محروس احمد56897

ناجح705739.54935250.5331713.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبله كامل على السٌد56898

ناجح4551.5354520.5197.031151534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعبٌر حسن عبدالحمٌد عبدالغنى56899

ناجح63.5593748.524232.0301515.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعزه عبدالرحمن عبدالعاطى عبدالرحمن56900

ناجح41.531243823157.5291312.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةعال السٌد محمد جبرٌل56901

ناجح57.55638.547.530229.535141735املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةغدٌر ممدوح على عبدالرحٌم56902

ناجح7156.53950.531248.0351615.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةغروب عبدالحمٌد السٌد عٌسى56903

ناجح66.550.53548.527.5228.0371615.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةفاطمه مصطفى ابو الدهب احمد56904

ناجح70573750.531.5246.0351616.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةفرحه على محمد حسن56905

ناجح6653.53949.530238.032161435املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةفوزٌه عبدالحارس حسانٌن محمد56906

ناجح76.5603958.537271.0361616.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةكاترٌن الرومانى الهادى عطٌه56907

ناجح7158.5395531254.5351516.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةلبنه السٌد عبٌد محمد56908

ناجح73.55938.555.530.5257.036151736املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةلٌلى عبدالمنعم محمود عبدالحمٌد56909

ناجح72.554385331248.537151636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمارى جمال زكى جرجس56910

ناجح72.555.538.552.532251.037.51516.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمارٌنا جبرائٌل شحات مٌخائٌل56911

ناجح76.56038.556.534265.5351516.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمروه احمد محمود عبداللطٌف56912

ناجح5353.537.55030224.032151536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمروه جمال عبدالعظٌم جبرٌل56913
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ناجح63.555.538.552.533243.034151635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمصرٌه محمد عبدالكرٌم رٌاض56914

ناجح5052.5365026214.532151635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمنار احمد محمد السٌد56915

ناجح68.552.5385131.5241.533151436املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمنار احمد محمد بدوى56916

ناجح75.56038.555.536265.534151736املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمنار جمال عزالدٌن احمد56917

ناجح79.558.54058.538.5275.0381617.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمنه كارتر سمٌر ابراهٌم56918

ناجح49.539.5303727183.0351514.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمنى جبرائٌل محمود احمد56919

ناجح55.5333834.527.5188.532151635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمنى حربى فاٌز سعد الدٌن56920

ناجح67.535.5343723.5197.5351616.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمنى حسن احمد حمد هللا56921

ناجح78.560406040278.537161835املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمنى مؤمن احمد محمد56922

ناجح5541.53339.529.5198.534161635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمها عادل ابوالدهب احمد56923

ناجح75.5483956.537.5256.537171735املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمهرائٌل وائل جرجس لوقه56924

ناجح7342.538.55535244.0331716.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمى جمال محمد السٌد56925

ناجح6141.5374629214.5321415.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمٌار امٌن احمد عبدالعال56926

ناجح724236.542.531224.034.5161634املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنانسى الدٌب سفٌن بانود56927

ناجح49343735.533.5189.0301612.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنجالء خمٌس صدٌق غالب56928

ناجح7040.5354027212.5311617.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةندا النمٌرى حسٌن عبدالرحمن56929

ناجح7760406040277.037161834املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةندا جبرٌل محمد جبرٌل56930

ناجح5034.53932.521.5177.5341414.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةندا رمضان التاٌب احمد56931

ناجح60.539.53836.524.5199.031151435املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةندا مؤمن جبرٌل السٌد56932

ناجح6936384333219.0311515.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةندا ولٌد على السٌد56933

ناجح6340.537.54632.5219.537171735املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنرمٌن وائل علً ثابت56934
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ناجح724937.553.537.5249.531151735املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنشوى حسٌن عبداللطٌف احمد56935

ناجح664637.552.536238.033161635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنعمه حامد عبدالعال محمود56936

ناجح65.535.534.54033208.532.5151736املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنعمه خلف جرجس اسخرون56937

ناجح4835.531.53226173.0321616.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنعمه محمد عبدالرحٌم محمد56938

ناجح573734.534.524187.032171636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنهله هاشم علٌو العارف56939

ناجح49.54831.547.520.5197.029151636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنوره محمد ابو الحمد غازى56940

ناجح766034.55738.5266.0391516.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنوره محمد سلٌم عبدالمغنى56941

ناجح5550264930.5210.529141636املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنورهان السادات علً السٌد56942

ناجح73603358.538262.535141736املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنورهان رافت عبده رزق56943

ناجح555329.54929215.5371515.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةنورهان طارق محمد احمد56944

ناجح655734.558.535.5250.5381616.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةهاجر قدرى ابو الحمد غازى56945

ناجح786034.55837267.5401516.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةهاله عادل محمود محمد56946

ناجح74.5603559.536.5265.5331616.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةهاٌدى ولٌم فتحى ٌعقوب56947

ناجح605224.544.532213.0341516.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةهبه عمر ابوزٌد عمر56948

ناجح5950.529.550.528217.5361416.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةهبه محمود عبدالرحٌم محمد56949

ناجح5852355234231.038181635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةهدى ابراهٌم اسماعٌل محمد56950

ناجح46.55530.54929210.0371815.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةهدى ثروت عبدالحمٌد فرغل56951

ناجح76.560355836265.5401816.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةوالء خالد احمد امٌن56952

ناجح76.560365836266.5401817.535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةٌارا طلعت كمال احمد56953

ناجح7958405738.5272.540181635املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن احمد محمد ابو المجد56954

ناجح50.547.527.54729.5202.033171535املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حسن احمد محمود56955
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ناجح74603656.537263.5401816.536املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبدالحمٌد محمد على56956

ناجح79593955.538.5271.0401815.534املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةٌسرٌه اسماعٌل عامر رضوان56957

ناجح725637.547.538251.0381818.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنابانوب اٌمن نجٌب مسعد56958

ناجح68.55437.547.536.5244.0371818.535املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنابانوب كرم سعٌد جاد56959

ناجح67.555364436.5239.039181736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنابراهٌم مدحت محمد عبدالرحمن56960

ناجح67.550.5374532232.035181736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد السٌد عبدالمجٌد السٌد56961

ناجح71553746.536.5246.040181636املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد جابر حسٌن عبدالعاط56962ً

ناجح70573748.537249.540181636املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد حمدي رشدي عبدالعاط56963ً

ناجح5754.532.547.537228.534181637املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد عبدالعاطى احمد فراج56964

ناجح70533747.532239.534181735املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد عبدالعاطى عبدالعزٌز عبدالعاطى56965

ناجح65.552.53747.534.5237.0381816.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد علً حسن عبدالعاط56966ً

ناجح735437.552.537254.038181736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد علً هاشم عبدالرحٌم56967

ناجح69513747.536.5241.040181736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد عوض احمد عبدالعال56968

ناجح57.545.5314531.5210.532181736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد فتحً محمد عبدالرحمن56969

ناجح5251.535.54430213.034181730املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد كامل محمد عبدالراض56970ً

ناجح65.549.533.54232.5223.0381816.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد محمد عبدالحمٌد محمد56971

ناجح75.5593851.536260.039181636املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد محمد عبدالعال عل56972ً

ناجح7453.537.548.536249.538181730املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد محمد مرتضى محى الدٌن56973

ناجح60443143.530.5209.0321516.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد ممدوح احمد محمد56974

ناجح69.55137.54736241.038181736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناحمد نبٌل محمود عبدالحافظ56975

ناجح6750365036239.039181736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناسالم احمد رشدي عبدالعزٌز56976
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ناجح5749.530.543.528208.5321715.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنالجراح السٌد عبدالحفٌظ احمد56977

ناجح635336.54637.5236.038181636املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنالجندي عاطف خلف رزق56978

ناجح56.54729.553.530216.5391815.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنالسٌد علً شحاته حافظ56979

ناجح444931.55027201.530171637املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنالسٌد محمد السٌد متول56980ً

ناجح54.542315031.5209.031171536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنالسٌد محمد علً احمد موسى56981

ناجح584532.55134220.5351615.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناندراوس ابراهٌم نظٌم مٌخائٌل56982

ناجح5351325233221.0341617.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناٌمن جمال عبدالحكم محمود56983

ناجح8060406038.5278.540171939املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌناٌهاب احمد السٌد احمد56984

ناجح6647.528.54928.5219.536181836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنبدر الدٌن مصطفى عبدالعاطى عبدالمجٌد56985

ناجح7050.5355333241.5341815.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنبساده ثابت جوده عسال56986

ناجح56.545.532.555.530220.0321814.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنبساده فرح سعٌد جرس56987

ناجح5557.5335432.5232.032181739املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنبساده لطفً نعٌم لبٌب56988

ناجح8060406040280.0401817.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنبالل نصر الدٌن صابر خلف56989

ناجح705434.55235.5246.0401817.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنبهاء الدٌن فتحً عبدالحً عبداللطٌف56990

ناجح48.54732.549.531.5209.030.5151536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنبٌتر عٌد عطا هللا دمٌان56991

ناجح514830.55134.5215.0311814.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنتوماس عٌاد عٌاد لبٌب56992

ناجح64.554.53753.532241.536181736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنجابر حسن ابو السعود محمد56993

ناجح53.546.531.54829.5209.031181536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنجاد عالء جاد عجاٌبى56994

ناجح64.546.53350.533227.5311615.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنجرجس خالد سامً مساعد56995

ناجح61.547.531.55037227.5351615.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنحازم اٌمن السٌد نصار56996

ناجح634737.553.538239.031181736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنحبٌب حربً مكرم حبٌب56997
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ناجح69.55437.558.537256.5401814.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنحسام حسن علً عبداللطٌف56998

ناجح68.553.53858.536254.540181736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنحسن احمد محمد محمود56999

ناجح7757.5395536264.534181636املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنحسن خلف حسن عبدالبارى57000

ناجح55.55238.55430230.037181530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنحسن علً حسن محمود57001

ناجح52.54035.546.529.5204.035181636املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنحسٌن ابو بكر عزت صبره57002

ناجح5746.533.547.531215.535181536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنحماده محمود عبدالهادي محمود57003

ناجح56.549.5384930.5223.5341816.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنحمدي محمد السٌد عل57004ً

ناجح78.558.5405938274.0381816.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنحمزه محمود رضوان محمود57005

ناجح645435.55635244.5381816.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنخالف البدوى خالف حسن57006

ناجح6258395333.5245.535.5181837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنذكري حلمً ذكري عسال57007

ناجح7048385433243.0351818.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنرومانى عطا سعٌد جاد57008

ناجح61.5483653.531.5230.5341816.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنسلٌمان ٌاسر محمد عبدالرحمن57009

ناجح68.555365533247.538181536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنشنوده فاٌز سمٌر رزق هللا57010

ناجح8058405839275.038181639املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنشنوده فوزي ودٌع خله57011

ناجح64.551.5375332238.0371817.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنشهاب الدٌن احمد ابو عمره عبدالغفار57012

ناجح57.548.53751.534228.5321816.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنشهاب فٌصل احمد عبدالراض57013ً

ناجح65503655.532238.535181430املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنشوقى عاصم شوقى عبدالمجٌد57014

ناجح585033.55334228.5361814.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنصابر رجب صابر صدٌق57015

ناجح8060406039.5279.538181639املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنصهٌب نصر الدٌن صابر خلف57016

ناجح77.56039.56040277.0381816.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنطارق اٌمن حامد الحداد57017

ناجح585437.55931239.5381816.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدالباري رمضان عبدالباري عبدالموجود57018
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ناجح61.55131.556.531.5232.0371817.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدالحمٌد صابر عبدالحمٌد عبدهللا57019

ناجح464633.545.530201.0321815.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرازق محمد عبدالرازق مرس57020ً

ناجح523531.551.530200.0331613.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن ابراهٌم دسوقً فاضل57021

ناجح56.53832.555.533215.5371813.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن احمد خلف رضوان57022

ناجح5840.53655.537227.036181430املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن السٌد محمد شحاته57023

ناجح59.541.53754.536228.5341815.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن اٌمن ابو الحمد محمد57024

ناجح6736.536.556.535231.538181437املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن عبدالعلٌم همام عبدالعزٌز57025

ناجح6236.5315036.5216.038181437املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن عبدالمجٌد عبدالعاطى عبدالمجٌد57026

ناجح56.538.531.55236214.5381813.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدالعال السٌد عبدالعال محمد57027

ناجح6135.530.55332.5212.5351813.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدالعال موسى عبدالعال عبدالرحٌم57028

ناجح5939315537.5221.537181637املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا احمد زٌد صدٌق57029

ناجح5439.53554.533.5216.535181530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا اسنٌدق محمد عبدهللا57030

ناجح5738.537.554.535.5223.0351814.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا السٌد محمد السٌد57031

ناجح4930.53054.535199.032181336املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا عبدالحكٌم احمد زقله57032

ناجح51.536.53156.529204.5311814.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا فٌصل زغلول محمود57033

ناجح47.534.5285331.5194.533181630املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا محمود جوده محمود جوده57034

ناجح61.53934.553.533221.5341814.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا ناصر فؤاد فراج57035

ناجح71.540.5375535239.033181737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعدلً صفوت عدلً حكٌم57036

ناجح73.53935.55235235.0371815.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعالء احمد عبدالعزٌز شعبان57037

ناجح503832.54634200.533181537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعالم صالح الدٌن عبدالعال عل57038ً

ناجح6547.5375335.5238.0371815.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعلً محمد خلف عبدالعظٌم57039
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ناجح7653375737260.0371815.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعمر السٌد مرسً محمد57040

ناجح72.54334.55537.5242.5351815.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعمر جابر عمر خلف57041

ناجح5147324728.5205.5341816.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعمر شحاته عبداللطٌف سباق57042

ناجح56.548.53447.529215.535181537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعمر عزت محمد امباب57043ً

ناجح78.5604059.539.5277.539181639املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعمرو خالد السٌد احمد57044

ناجح4240264625.5179.532181630املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعمرو خالد على السٌد57045

ناجح6647.531.543.529217.533181737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنعٌسً خالد عطٌه هللا ابوضٌف57046

ناجح6649.534.55229.5231.533181837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنفادى جرجس كامل عٌسى57047

ناجح51.54236.54828.5206.5341417.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنفاروق محمود عبدالحكم محمود57048

ناجح55.543.5335029211.036161637املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنفهد احمد علً عبدالرازق57049

ناجح524329.539.525189.0291615.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنفهمى محمود فهمى محمد57050

ناجح63.54329.546.527209.5331717.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنكامل ابو الحمد كمال سباق57051

ناجح67443354.529.5228.035181637املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم صبرى السٌد صادق57052

ناجح70.547355429.5236.035171737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنكٌرلس اٌمن فهمى عزٌز57053

ناجح664235.55429.5227.035181837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنكٌرلس شنوده بخٌت شنوده57054

ناجح6240305329214.033.5161630املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنكٌرلس شنوده شوقً شنوده57055

ناجح72.55036.55530.5244.533181730املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنلؤى فرح لمعى توفٌق57056

ناجح5342.5315028204.535161830املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمالك اشرف خلف رضوان57057

ناجح6141315529217.034.51717.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنماٌكل صبحً ٌوسف سلٌمان57058

ناجح64.5443152.531.5223.5351817.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنماٌكل منٌر كامل عٌسى57059

ناجح72.547.534.554.531240.035181837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد ابو الحمد الدردٌر محمد57060
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ناجح5345.53452.531.5216.533171630املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد ابو الفتوح محمد عبدالباري57061

ناجح57.54635.55429.5222.5351617.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد امان محمد57062

ناجح7152385226239.0331817.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد فراج احمد57063

ناجح514632.540.522.5192.5361816.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد محمد عبدالرحمن57064

ناجح59.5463352.520.5211.535181537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد الصباح عبدالحمٌد محمود57065

ناجح65523553.527.5233.0351817.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد الصباح عبدالعزٌز عبدالعاطى57066

ناجح7148.536.55431.5241.536191737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد الٌمنً شحاته الٌمن57067ً

ناجح77.552.539.55637.5263.036191730املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد جابر احمد عبدالهادي57068

ناجح4939.5284820.5185.033181530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد جابر شوقى عبدالهادى57069

ناجح77.558.5395732264.037191737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد حسن احمد نصار57070

ناجح6141.534.55422.5213.534191636املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد حسن عبدالباري حفن57071ً

ناجح494432.547.520.5193.5361816.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد حسن محمد شحاته57072

ناجح62.543.535.553.527222.0371816.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد حسنً ابو الفتوح احمد57073

ناجح6550375429.5235.537181738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد رائد عبدالعاطً محمد57074

ناجح765138.55436.5256.0371816.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد رفاعً ابو الفتوح عل57075ً

ناجح55.54836.55023213.0361816.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد رفعت عبدالعال حسن57076

ناجح665136.55124228.536181737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد سراج الدٌن عبدالرحمن سلٌمان57077

ناجح75.55938.558.536.5268.038191637املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد سالمه عطٌه هللا سالمه57078

ناجح514336.547.520.5198.533171638املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد شعبان صدٌق عثمان57079

ناجح69.544.536.55323.5227.034181738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد شعبان عبدالعاطى الفولى57080

ناجح5442.529.549.522.5198.0311816.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد شوقً احمد السٌد57081
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ناجح70.54436.55322226.031161530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد صالح عبدالمجٌد ابوزٌد57082

ناجح50413344.523191.5321816.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد عاشور عبدالباري عبدالموجود57083

ناجح78593956.540272.537191637املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالحمٌد محمد عبدالقادر57084

ناجح51.549344735.5217.0341917.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن57085

ناجح56.54732.54934219.0351716.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد عدنان احمد محمد57086

ناجح47.54032.54123184.0351816.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد فوزى عبدالحمٌد محمود57087

ناجح6951405134245.037181737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد محمود محمد زكى57088

ناجح78.5593859.540275.038191837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد مصطفً صادق موس57089ً

ناجح795939.55939.5276.037181730املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد مصطفً محمود عبدالقادر57090

ناجح77593656.540268.5371916.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد ناصر عبدالعلٌم همام57091

ناجح53.546.53252.532.5217.0371616.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد ٌاسر ثابت محمود57092

ناجح765938.557.538.5269.537181636املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمود ابراهٌم احمد عبدالرازق57093

ناجح67.55636.55034.5244.5371816.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمود احمد علً عبدالموجود57094

ناجح47.53328.54022.5171.533171630املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمود اسعد قاسم عثمان57095

ناجح755036.548.536246.0371817.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمود السٌد محمود خلف هللا57096

ناجح7856405439267.0371916.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمود خلف احمد عبدالحافظ57097

ناجح53.542354826204.534181736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمود رفعت خلف خلف هللا57098

ناجح7959.5405938.5276.037191630املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمود صابر محمد عبدالراض57099ً

ناجح66.544.5314533220.032181630املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمود عصام فرٌد محمد57100

ناجح5947324129.5208.536161836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمود غالب مظهر محمد57101

ناجح6446.531.541.530.5214.0371616.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمود قدري حسن احمد57102
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ناجح6648.53650.531232.0391717.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمود محسن محمود بهجه57103

ناجح51.550344334212.533171630املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحً الدٌن فٌصل محً الدٌن هاشم57104

ناجح52.552304529.5209.0301716.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمدحت علً عبدالحمٌد عبدالرحٌم57105

ناجح5344.527.54627198.034171630املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى السٌد صبري كمال الدٌن57106

ناجح5658.5384434.5231.0351717.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى فٌصل عبدالعزٌز همام57107

ناجح54.552.536.54334.5221.035171737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى فٌصل فتحً نصار57108

ناجح50.551.5304332.5207.534161630املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى محمود محمد محمود57109

ناجح6153.537.547.533.5233.0351617.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى مدحت رشدي صدٌق57110

ناجح5651.53544.531.5218.5351716.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنموسى صابر حسن عبدالعاطى57111

ناجح57.554314233217.5321617.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمٌنا سعد اسكندر سعٌد57112

ناجح53.552304129.5206.032.51516.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمٌنا كمال جٌد شحاته57113

ناجح53522846.532211.532.5161736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمٌنا نبٌل كامل عٌسى57114

ناجح60.553.53446.530224.5331616.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌننجٌب شحاته نجٌب سلٌمان57115

ناجح725737.550.535252.032.51717.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنهانً خله فهمً خله57116

ناجح7154.539.55036251.031.5171739املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنودٌع ضٌف ودٌع ضٌف57117

ناجح6756.53848.537.5247.533.51717.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنودٌع فٌكتور عبدالمسٌح قلته57118

ناجح655738.55734251.5331717.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنٌحى محمد جابر عبدالمنعم57119

ناجح595534.543.533225.029181730املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنٌسري عبدالموجود عبدالرحٌم عبدالموجود57120

ناجح6845.53848.537237.031.5171836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنٌسى عادل راغب سولاير57121

ناجح54.55028.54728208.030151730املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف جمال ٌوسف احمد57122

ناجح42.550.526.545.530.5195.5301715.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف خلف هللا محمود خلف هللا57123
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ناجح7155385337.5254.5331817.530املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف عالء حسن احمد57124

ناجح61.534.525.546.525.5193.5341716.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسراء ابوالحمد ابراهٌم محمود57125

ناجح61.536.5324825.5203.5351718.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسراء اشرف محمود محمد57126

ناجح5232244322173.033171836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسراء حاتم رمضان رضوان57127

ناجح7658405739.5270.5381818.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسراء عبدالشافً عباس عبدالشاف57128ً

ناجح63.534.533.545.525.5202.535151640املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسراء محمد عبدالحكٌم عبدالرحمن57129

ناجح7859.54058.539275.038171840املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسماء احمد السٌد عبدالموجود57130

ناجح7859.539.558.539274.536171836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسماء احمد عبدالحكٌم عل57131ً

ناجح57.53426.541.525184.535171740املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسماء السٌد عبدالرحٌم ٌونس57132

ناجح6736.5364828.5216.037171736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسماء ثابت حامد ابو زٌد57133

ناجح7034.529.55430.5218.534161837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسماء صالح السٌد احمد57134

ناجح523022.53524.5164.030161638املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسماء صالح عبدالحفٌظ حسن57135

ناجح63.531.527.54026188.5351815.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسماء عادل محمد احمد57136

ناجح613331.55130.5207.033171738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسماء محمود ابراهٌم محمود57137

ناجح51.5343147.529193.032161638املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسماء محمود صادق هالل57138ً

ناجح64.53333.549.529209.536171640املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسماء مظهر ثابت محمود57139

ناجح563122.54522.5177.0311717.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاسمه بدرى محمد مرعى57140

ناجح6141.5345129216.535161837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاطالل عبدالعاطى فتحى عبدالعاطى57141

ناجح8060406040280.039191937املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاالء محمد احمد توفٌق57142

ناجح79.558405939.5276.039191937املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتالزهراء محمد علً همام57143

ناجح745438.55033.5250.0381816.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتالشٌماء محمود عبدالحمٌد تمام57144
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ناجح64.549.53850.528.5231.0371717.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتامل محمد ابوالٌمٌن حافظ57145

ناجح7451.539.552.530.5248.0371717.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتامٌره ابوالحمد العربً ابو العال57146

ناجح5751.53139.525.5204.5331716.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتامٌره السٌد الحجاج حسٌن57147

ناجح61.5553543.528.5223.535191938املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتامٌره طلعت ذاكر طلٌبه57148

ناجح6755.5374433.5237.037171739املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتامٌره قدري كمال عبدالرحمن57149

ناجح59.557.53442.529.5223.037171837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتامٌره محمود جابر عبدالمنعم57150

ناجح72.558395632257.539171839املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتانجلٌكا مٌخائٌل عزمً مٌخائٌل57151

ناجح5558.53547.529225.0391717.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتانجى لطفى محروس خله57152

ناجح5450.534.54428.5211.5351716.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌات محمود شعبان توفٌق57153

ناجح54363541.523189.540161538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌرٌن نشات رزق عٌسى57154

ناجح6148.537.54326216.0391617.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌمان حمام موسً شعبان57155

ناجح75.558405434261.540171837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌمان خالد محمد عبدالقادر57156

ناجح6550.533.54525219.039171836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌمان شوقً محمد احمد57157

ناجح6146.5354625.5214.039171738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌمان علً البدري عبدالمول57158ً

ناجح76.556405435261.539171738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌمان علً عبدالنبً عباس57159

ناجح76.559405536.5267.039171836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌناس شعبان عبدالقادر على57160

ناجح76.5574054.534.5262.539171835املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌه احمد عبدالحمٌد محمد57161

ناجح53.547344026200.5331717.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌه رجب محمد عبداللطٌف57162

ناجح68.539.52743.526204.533171536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌه عالء عبداللطٌف عبدالمجٌد57163

ناجح77593959.539273.540171937املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتاٌه كمال امٌن السٌد57164

ناجح62.536.530.548.522.5200.536171738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتبخٌته صبري محمود ابو العال57165
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ناجح63.5433446.527.5214.5361717.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتبسمه جابر عبدالحمٌد السٌد57166

ناجح78.5573959.538.5272.537171937املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتبسنت اٌوب نظٌم مٌخائٌل57167

ناجح78.556.54056.538269.5361717.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتجانٌت نادر اسحاق شحاته57168

ناجح5734.52938.521.5180.5291713.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتجٌهان السادات علً شلب57169ً

ناجح796039.559.539.5277.540171936املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتحسناء حنفً شوقً محمد57170

ناجح74.553.53448.535.5246.039161936املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتحسناء فوزى احمد تمام57171

ناجح78.55336.552.539259.538161937املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتحسناء محمد عبدالعاطى عبدالمجٌد57172

ناجح76.54735.55437.5250.537171735املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتحنان ناجً ٌوسف بشاره57173

ناجح64.5453350.528221.034171738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتخلود ابو الوفا التونً عبدالحمٌد57174

ناجح51.5402241.522177.0311611.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتدعاء حشمت احمد عبدالرحمن57175

ناجح7654.538.555.537261.540171836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتدعاء رشدى محمد السٌد57176

ناجح58.538.52944.529.5200.033171737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتدعاء محمود جوده محمود57177

ناجح7753.538.55839266.037171738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتدمٌانه ابراهٌم جوده عسال57178

ناجح7250.537.556.534250.535171738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتدمٌانه مدحت شكرى بعٌره57179

ناجح57.544345028.5214.033171838املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتدنٌا السٌد احمد فراج57180

ناجح67.5353444.527208.038171840املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتدٌنا حسٌن صاٌر عبدالعزٌز57181

ناجح69443952.525229.5371617.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناترانده عبدالحافظ عبدهللا عبدالحافظ57182

ناجح664436.55024220.536161840املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناترحمه محمود محمد محمود57183

ناجح614337.54922.5213.0311615.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناترضه ابو الفتوح محمد عبدالباري57184

ناجح72.552.538.54731.5242.0381617.540املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتروان مظهر مكرم مٌخائٌل57185

ناجح6341.53948.521213.033161736املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناترٌم محمد اسماعٌل محمود57186
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ناجح685338.555.524239.039171737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناترٌهام رافت ارمٌس سلٌمان57187

ناجح7047.5385125231.539171636املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناترٌهام رفعت فراج عبدالموجود57188

ناجح71.551.5385536.5252.5391716.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناترٌهام علً السٌد عل57189ً

ناجح56483852.521.5216.037171739املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناترٌهام ناصر عبدالحمٌد محمد57190

ناجح7557.538.55536.5262.536181836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتزهراء حافظ زٌد صدٌق57191

ناجح5143.53850.521204.038161538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتساره اشرف منصور سروٌل57192

ناجح78.5603959.540277.039171837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتساره سمٌر مكرم حبٌب57193

ناجح52.545.5355120.5204.533151638املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتسحر عبدالرحٌم محمد ابراهٌم57194

ناجح73593955.536262.539171936املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتسماح عبدالناصر محمد عمر57195

ناجح6137.53841.523.5201.537171738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتسماح محمد حامد عبدالراض57196ً

ناجح5749365122.5215.538171638املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتسمون شهدي متى سلٌمان57197

ناجح6753394925233.040161838املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتسمٌحه ناصر ولٌم لبٌب57198

ناجح755238.55228.5246.039161739املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتسٌمون عادل عٌد نجٌب57199

ناجح58.548385024.5219.039161838املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتسٌمون عنبري عٌسً جرجس57200

ناجح6643.53245.525.5212.5351716.540املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشهنده السٌد حامد محمود57201

ناجح7647.53948.531242.0371818.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشهنده محمود مرعً محمد57202

ناجح75.556.539.55336.5261.0351718.535املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشٌرٌن بسام مرقص عٌسى57203

ناجح4433.52736.521162.030161536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشٌرٌن عبدالرازق احمد عبدالرازق57204

ناجح76573954.536262.538171837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشٌماء جاد الكرٌم محمد الطوٌل57205

ناجح7254.5385434.5253.037171637املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشٌماء رفاعً ابو الفتوح عل57206ً

ناجح7148.5385131.5240.0361717.540املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشٌماء صبرى رضوان رشوان57207

(234)



ناجح5747.53439.531.5209.532181739املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشٌماء محمد عبدالرحٌم احمد57208

ناجح7450.53950.536250.0391718.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشٌماء محمد موسً سلٌمان57209

ناجح5337.5263826180.5331814.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشٌماء محمود السٌد عبدالرحٌم57210

ناجح75.557.539.55435.5262.038181740املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشٌماء محمود فوزي احمد57211

ناجح7559.5405238.5265.0371817.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتشٌماء ناصر حسنٌن ٌونس57212

ناجح73.552.537.55235.5251.036181740املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتصباح مٌالد عٌد خلٌل57213

ناجح785939.559.540276.038181837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتعائشه سٌد حامد حداد57214

ناجح70.543.5384231.5225.536181635املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتعطٌات محمد عطٌه محمود57215

ناجح59.546.53941.531217.531181837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتعطٌات ناصر شحاته دٌاب57216

ناجح65.54936.544.529224.5311817.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتعظٌمه فارس عبدهللا رضوان57217

ناجح574535.53825.5201.0251817.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتعال ضاحى ٌونس توفٌق57218

ناجح72.550384930.5240.0351816.535املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتعال عوض عبدالرحٌم سعد هللا57219

ناجح5336.5313825.5184.034181439املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتعال ٌاسر علً محمد57220

ناجح503232.53525174.5301613.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتعلٌاء ناصر ٌونس عبداللطٌف57221

ناجح7446.5404633239.539181839املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتغاده كامل عبدالرحمن حسٌن57222

ناجح70.547.539.54636239.5391816.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفاتن عماد الدٌن شحاته عمٌره57223

ناجح58.531343726.5187.032181540املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفاطمه احمد حسن احمد57224

ناجح6638.537.53930211.039171539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفاطمه الزهراء حسنى محمد احمد57225

ناجح70.551.53948.536.5246.038181639املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفاطمه السٌد البدري احمد57226

ناجح54.532.53237.526182.5371813.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفاطمه السٌد عبدالحمٌد محمد57227

ناجح663939.54631.5222.0391816.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفاطمه جمال محمد احمد57228
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ناجح67.547404531230.539181740املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفاطمه قدري علً صالح57229

ناجح74.552.539.549.534250.039181638املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفاطمه محمود احمد محمد57230

ناجح58.533.53339.526.5191.0361714.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفاطمه ممدوح عبدالسالم حسن57231

ناجح5632.534.538.526187.5341714.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفاطمه ٌاسر عبادي احمد57232

ناجح72.5494049.538249.0371716.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفتحٌه عارف االمٌر عارف57233

ناجح56.530.5343827.5186.5331714.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفرحه رمضان فوزي ٌوسف57234

ناجح68.53538.53829209.034.51816.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتفرحه مورٌس جوده عبدالمالك57235

ناجح5331.5363629.5186.034.5181438املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتكرستٌنا جمٌل جاد الرب لبٌب57236

ناجح5431.532.53628.5182.534.5181638املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتكرستٌنا لطفى محروس خله57237

ناجح57.532.5363928193.035.51814.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمارتٌنا ذكرٌا ٌوسف بشاره57238

ناجح5742.5255329206.535.51714.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمارٌنا فاٌز بطرس نظٌر57239

ناجح78.558.54058.539.5275.037.5171640املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمارٌنا هانً عٌاد مساعد57240

ناجح76.559.5405839.5273.535.5181738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمرنا رومانً ملٌكه ذك57241ً

ناجح6334.52949.528204.034181539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمروه خالد متولً محمد57242

ناجح41342845.523.5172.0321614.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمروه شعبان محمد احمد57243

ناجح6538.534.546.525209.5341816.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمروه صابر احمد محفوظ57244

ناجح75.5503656.533251.036171840املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمرٌانه عالء ظرٌف الجبلى57245

ناجح46.534.525.55326.5186.033181739املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمرٌم خلف هللا محمود خلف هللا57246

ناجح6152345730.5234.534.5171836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمرٌم رومانى مكرم شحاته57247

ناجح74.54935.55934.5252.536171839املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمرٌم عماد الدٌن مرعً محمد57248

ناجح563430.547.528.5196.5331714.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمرٌم فارس فوزي عبدالهادي57249
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ناجح77.5593957.537.5270.536181835املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمرٌم فرح ادٌب زخاري57250

ناجح69.539.531.54931.5221.034.51916.535املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمرٌم وهبه شاكر وهبه57251

ناجح78.560405938.5276.0371918.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمنار سالمه عطٌه هللا سالمه57252

ناجح5036263924175.0311616.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمنال مصطفى ٌاقوت حفنى57253

ناجح78.56039.559.540277.5381818.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمنى سلٌمان زٌد صدٌق57254

ناجح60.550.537.556.535.5240.538191737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمنى صبرى محمود سعد هللا57255

ناجح66483655.533238.536191839املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتمنً عبدالباسط عبدالمقصود حسنٌن57256

ناجح69.5493255.534.5240.535181837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنانسى وجدى بخٌت كامل57257

ناجح48.533283620.5166.029181538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنجالء ممدوح خلف رضوان57258

ناجح67.543365332.5232.0361917.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتندا خالد ابو الحمد محمود57259

ناجح4940.53044.523187.028181738املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتندا محمد توفٌق عثمان57260

ناجح5541314521.5193.5291816.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنسمه احمد عبدالرؤف محمد57261

ناجح72.556.537.55334.5254.039181837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنصره عاطف احمد عباس57262

ناجح59403644.526.5206.0371816.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنعمه محمود نصار حسن57263

ناجح56.53426.54525.5187.533181737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنعٌمه امٌن محمد امٌن57264

ناجح60.541334325202.535181739املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنورا رمضان صابر عبدالرسول57265

ناجح64.54231.54624.5208.5331817.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنورهان احمد بدري عل57266ً

ناجح5442.53543.529.5204.5311817.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنورهان حسن علً عبدالرحٌم57267

ناجح56.548.537.547.529219.0351817.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنورهان خالد احمد السٌد57268

ناجح70.553.5385931.5252.538191737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنورهان صالح سالم ابراهٌم57269

دور ثانى000000.00000املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنورهان عالء فوزي عبدالعال57270
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ناجح69.554.5385632.5250.5391817.536املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتنورهان وجٌه شوقً احمد57271

ناجح6752.53856.532246.0381918.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتهاجر السٌد عبدالرحٌم عبدالموجود57272

ناجح64.552.537.55329.5237.0381917.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتهاجر ٌسرى عبدالعاطى عبدالغفار57273

ناجح62.533.527.541.524189.033191639املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتهاله عبدالناصر تاٌب محمد57274

ناجح57.547.53041.525.5202.0361817.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتهاله مهدى السٌد صادق57275

ناجح76.558.539.55838270.536191737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتهبه محمد شوقً محمد57276

ناجح6347.529.547.526213.5361915.538املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتهبه محمود احمد توفٌق57277

ناجح593726.545.523.5191.536191639املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتهدٌر اشرف عبدالموجود ابو رحاب57278

ناجح56.546.5234528.5199.5301816.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتهناء حسن عباس ابراهٌم57279

ناجح64.539.526.54428202.538181737املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتهند ابراهٌم عباس ابراهٌم57280

ناجح68.55038.557.536.5251.038181839املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتهٌام رفعت ابراهٌم محمود57281

ناجح63.546.5284833219.0371817.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتوداد عبدالنعٌم عوض احمد57282

ناجح64.547.528.556.533230.034191836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتورده خالد سامً مساعد57283

ناجح5039284431192.0331916.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتورده محمد ابو المعاطى عبدالرحمن57284

ناجح76.55736.55636262.038181739املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتوفاء رشوان البدرى عبدالكرٌم57285

ناجح51.532.5254027176.0341816.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتوالء مدحت احمد عبدالمجٌد57286

ناجح53.535.525.54223.5180.0331815.539املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتٌاسمٌن محمود عبداللطٌف مصطف57287ً

ناجح7859406040277.038181836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتٌاسمٌن ناصر محمد ابراهٌم57288

ناجح654428.55026213.534181838املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتٌاسمٌن ٌاسر عباس ابراهٌم57289

ناجح73.55538.55736260.035181836املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتٌوستٌنا سمٌر فوزي عزم57290ً

ناجح7455.5395938265.535181838املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتٌوستٌنا ممدوح ٌوسف عبدالشهٌد57291
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ناجح74.556.539.558.537266.036.5181837املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتٌوستٌنا مٌخائٌل نظٌم مٌخائٌل57292

ناجح69.549.53147.532.5230.036.51815.537املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بناتٌوستٌنا ناجى شنوده اسحاق57293

ناجح62.548.53249.536228.5341817.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةابانوب سعٌد ابراهٌم حبٌب57294

ناجح65.55030.55237235.034181835املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةابانوب ماهر زهرى مشرقى57295

ناجح564530.55335.5220.031181836املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةابراهٌم احمد توفٌق متول57296ً

ناجح64.547.5365637241.034181835املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةابراهٌم عبدالواحد ابراهٌم فرج57297

ناجح6145335536.5230.527161837املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةابراهٌم على عبدالرحمن على57298

ناجح6948.53854.538.5248.528181936املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمود احمد اسماعٌل57299

ناجح68.543.53456.536238.5281618.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةابوالحمد شٌخون محمدٌن محمد57300

ناجح74.550.535.55639.5256.0321818.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةابوالحمد على ابوالحمد عبدالهادى57301

ناجح7451.537.556.539.5259.0321818.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد اسماعٌل احمد محمود57302

ناجح7554.5395938.5266.0321818.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد البدرى فهمى سلٌم57303

ناجح614734.55236.5231.0261818.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد اسماعٌل57304

ناجح67.55033.555.538.5245.0291516.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد النمٌرى بدٌوى محمد57305

ناجح59.541.533.55036220.5251816.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد جابر خلف عثمان57306

ناجح53.54530.546.530205.5221617.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد حسن احمد السٌد57307

ناجح7956405940274.038181937املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد حسنى حسن على57308

ناجح70.551395939.5259.0351817.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد خلف هللا على عبدالمجٌد57309

ناجح6238.531.547.534.5214.0321817.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد خلف كتانه مصطفى57310

ناجح5644.532.55236.5221.526181635املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد رمضان احمد عمران57311

ناجح79563959.540273.533181936املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد سعٌد محمد صدٌق57312
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ناجح725439.557.540263.0311818.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد شحاته احمد حسن57313

ناجح75.5563759.540268.034181937املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالباسط احمد عٌسى57314

ناجح725138.55638255.532181736املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالراضى محمد عبدالراضى57315

ناجح6450.5365536.5242.032171636املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالصمد بٌومى اجمد57316

ناجح6349.535.551.535234.532171835املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالناصر بشر عمر57317

ناجح60.550.532.552.534230.029161737املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد عطٌه مطاوع على57318

ناجح5951.530.55335229.0301815.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد على خلف هللا محمد57319

ناجح72.558.538.55738.5265.0331817.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد على عبدالرازق عبدالعال57320

ناجح53.544304127195.528161637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد محروس محمد احمد57321

ناجح60.556.532.557.535242.030181635املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود حسان حفنى57322

ناجح7659.538.557.539270.535181836املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود خلف هللا سالم57323

ناجح5436.532.53733.5193.5291415.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةادهم ناجح عزب صالح57324

ناجح605433.555.537.5240.5261815.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسامه رجب محمود حسن57325

ناجح6147.5304933.5221.029141837املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسامه عادل حسن عجور57326

ناجح75.559.5365739267.0351817.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسامه مصطفى احمد على57327

ناجح68.5573356.537.5252.534181836املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسامه ناجح خلٌفه عثمان57328

ناجح76.557.538.558.539270.0361816.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسالم جمال خلف خلف هللا57329

ناجح61.557.53255.536242.531161635املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةالبدرى طلعت البدرى ابوالحمد57330

ناجح6155.536.554.536243.530181637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةالسٌد صبرى السٌد  جالل57331

ناجح61.552.535.55535239.5321616.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةامٌن اشرف امٌن محمد57332

ناجح6053.53453.536.5237.530181638املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاٌهاب سٌد جابر عبدالكرٌم57333
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ناجح5546.530.552.535219.5301816.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةباسم محمد عبدالعال عوض57334

ناجح59.553.53454.537.5239.036181835املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةبٌتر عادل عزمى عزٌز57335

ناجح6359.538.557.537.5256.0341818.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةتوماس الرومانى جٌد شحاته57336

ناجح7155.538.55837.5260.5381818.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةتوماس سٌفٌن مورٌس حنا57337

ناجح595436.55937.5246.036181836املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةتوماس ماهر نصحى مٌرهم57338

ناجح564831.55336224.531181537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةجابر على صابر عبدالعال57339

ناجح645438.56037.5254.0361817.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةجرجس مقدى زهرى مشرقى57340

ناجح59.55638.559.537250.5401818.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةجرجس هانى مسعود لبٌب57341

ناجح6556.533.559.536250.5321818.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةجمال فرج على على57342

ناجح8055.5405939.5274.037181835املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةحاتم جمال شحات السٌد57343

ناجح54.55538.55937244.0301715.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةحجر ربٌع عبدالرحمن على57344

ناجح57.545365037225.529141838املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةحسام عبدالباسط بطٌخ على57345

ناجح575034.557.537.5236.5291616.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةحسام عالء محمد نور الدٌن57346

ناجح7053345836251.034181737املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةحسن ٌوسف عبدالعظٌم اسماعٌل57347

ناجح5949335637234.0291617.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةحسٌن ٌوسف محمود على57348

ناجح60563855.536.5246.0291617.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةحمزه عامر ابراهٌم حسن57349

ناجح515436.554.533.5229.5331518.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةخلف اشرف احمد خلف هللا57350

ناجح555329.55434225.5311617.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةدٌاب محمد اسماعٌل عبدهللا57351

ناجح555731.554.534.5232.531.51514.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةرشدى جاد رشدى حكٌم57352

ناجح6155365436.5242.531151737املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةرواى البدرى السٌد فراج57353

ناجح60.550.53557.538241.532151936املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةسٌد عبدالعاطى محمد عمر57354
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ناجح55.55436.55738241.035171936املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةصالح نصرالدٌن البدرى السٌد57355

ناجح77.556.538.558.537.5268.538182035املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةضٌاء ولٌد جمال محمد57356

ناجح77.557.5395838270.0391717.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةطارق عادل حمدان سلٌمان57357

ناجح60463351.535225.538151638املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةطه مرزوق جابر المتولى57358

ناجح695837.558.537.5260.536151538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدالباسط خالد محمد على57359

ناجح44.543.525.55127191.5331615.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن السٌد على بطٌخ57360

ناجح48.548.531.550.537216.033161635املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن فرج محمد احمد57361

ناجح69.554315637247.532161636املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم حسٌن عبدالرحٌم حسٌن57362

ناجح4948.52855.529210.0291514.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم شعبان رمضان عبدالرحٌم57363

ناجح69.554.5345838254.037161636املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم عوام عبدالرحٌم حسٌن57364

ناجح58.548.5325530224.035151637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم ممدوح عبدالرحٌم احمد57365

ناجح50.549.533.553.536.5223.536141537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدالعال اشرف خلف عبدالعال57366

ناجح735335.55836.5256.0391715.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدهللا حسن احمد محمد57367

ناجح75.557.53857.538.5267.0391716.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدهللا صابر عبدالرازق اسماعٌل57368

ناجح5349.5295032213.5331516.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدهللا مصطفى ابوالدهب احمد57369

ناجح5554.53254.528.5224.533171637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدالواحد على مطاوع على57370

ناجح63.553.5345635242.0351814.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب جابر السٌد مرعى57371

ناجح6345.5294928.5215.0321616.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب عثمان محمد على57372

ناجح49.54532.55631.5214.5291515.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبده رفعت عبده ابراهٌم57373

ناجح59.551.534.55734236.527.51816.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعبٌد جابر عبٌد ابراهٌم57374

ناجح68.554.533.55637.5250.0341616.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعطٌه احمد عطٌه سلٌم57375
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ناجح46.547.532.552.529.5208.532171535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعلى عبدالعال محمود صابر57376

ناجح74.556.536.55939.5266.0341716.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعلى محمد عبدالناصر عبدالنعٌم57377

ناجح665537.553.533245.0381715.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعلى محمد محروس محمد57378

ناجح77563858.536.5266.0371615.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعمر عبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز57379

ناجح6153345530.5233.5361715.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعمران غالب عبدااله محمد57380

ناجح76.555.53758.536.5264.0381715.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعٌسى جمال عٌسى خضر57381

ناجح725433.558.535.5253.5381616.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعٌسى عبدالرازق عٌسى خضر57382

ناجح57.552.535.551.528225.0361615.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةفارس ثابت مطاوع ثابت57383

ناجح54.53028.550.521.5185.033161538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةفاروق محمد مصرى فواز57384

ناجح5950.534.55729.5230.534.51715.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةفهٌم سعٌد فهٌم سعٌد57385

ناجح49.543285025195.5351715.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةفوزى محمود صابر عبدالعال57386

ناجح72.552.532.55832.5248.0381615.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةفٌصل احمد حسانٌن احمد57387

ناجح7854.53856.535.5262.5371615.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةكامل فرج كامل عبدالعال57388

ناجح625335.556.533240.0381815.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمالكى سعٌد السٌد حمادى57389

ناجح62.551.53357.530.5235.0351815.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمجدى جابر عبٌد ابراهٌم57390

ناجح7254.5325533.5247.0381815.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد حسٌن محمود57391

ناجح454927.54825.5195.028181537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد الصباح احمد عبدالمجٌد57392

ناجح5851335830230.038181636املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد انور رمضان محمد57393

ناجح49.54926.548.523.5197.0281514.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد جبرٌل احمد على57394

ناجح4546.52356.524195.0381715.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال ثابت سالمان57395

ناجح62.552345631.5236.0381715.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن نصر الدٌن حسٌن57396
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ناجح5048325522.5207.5371715.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد خلف هللا حمدان صدٌق57397

ناجح5449.5315425.5214.0311814.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف مجدى السٌد57398

ناجح5146.531.54723199.0311814.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالبارى بدٌوى محمد57399

ناجح624631.54923.5212.0301513.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد عصام محمود محمدٌن57400

ناجح734932.55527.5237.033181336املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد على خلف محمد57401

ناجح61.543.532.553.526.5217.5341812.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد فتحى عبدااله محمد57402

ناجح745335.55334249.5341813.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد كحالوى محمد سلمى57403

ناجح60513452.525.5223.030171337املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد متولى محمد عبداللطٌف57404

ناجح7148.5375532.5244.0341713.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد منصور مهران احمد57405

ناجح45.5453052.523.5196.530161336املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالعزٌز محمد57406

ناجح62.540295325.5210.0321812.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمود احمد57407

ناجح594533.55427218.5301812.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد محمود حسن57408

ناجح6952.5355429.5240.033161337املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمود العارف محمد عثمان57409

ناجح58483551.525217.532161338املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمود حسن على محمد57410

ناجح5750.5305526218.5321812.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمود عادل محمود سعد57411

ناجح50.541.529.55223.5197.0301811.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمود عارف احمد اسماعٌل57412

ناجح5040.5295222193.5311711.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد بركات محمود57413

ناجح68.548.5345529.5235.5361815.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمود نشات محمد عبدالاله57414

ناجح56.53933.55224.5205.5301812.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمروان جابر محروس مطاوع57415

ناجح55.544.532.55326211.5301712.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمصطفى ابوالعال سعد ابوالعال57416

ناجح7054.538.55529.5247.5331713.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمعتصم مصطفى شحاته رشوان57417
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ناجح5542.5365426213.530171337املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةممدوح كرم شحانه على57418

ناجح7754.539.55733261.036181436املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمنصور رابح احمد رابح57419

ناجح5253.53051.536.5223.5241613.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمؤمن احمد عبدربه صدٌق57420

ناجح6151.53553.537238.030171435املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمؤمن فاروق رحب رضوان57421

ناجح77.55739.55638.5268.533181637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمٌنا صابر زكى عزمى57422

ناجح75.557.538.55838.5268.033181638املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنبٌل عادل اسكندر هواش57423

ناجح6252375637244.034171538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةهٌثم جمال عبدالعزٌز محمود57424

ناجح75.555.537.55639.5264.0321814.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةهٌثم هشام احمد رشٌدى57425

ناجح59.55336.55737.5243.5331815.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةٌسى جابر حلمى لبٌب57426

ناجح69.55638.556.538.5259.0351715.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةٌسى جابر شحات شاكر57427

ناجح76.55839.559.539.5273.0371715.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةٌسى رمزى فخرى هواش57428

ناجح6753.53656.537.5250.533181536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةٌسى مٌنا فخرى حنا57429

ناجح63.554355737.5247.032171637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةٌسى نبٌل حنا حبٌب57430

ناجح6155324937234.033181637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةٌوسف شعبان رشاد احمد57431

ناجح6353.536.55037.5240.538181636املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالرحٌم سلٌم حسٌن57432

ناجح7358.537.55939267.037181637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةابتسام عبدالعفار حسن رضوان57433

ناجح76.556.5375839267.0361815.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةابتسام مصطفى عبدالاله عبدالرحمن57434

ناجح755439.555.537.5261.539181736املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسراء احمد احمد عبدالعال57435

ناجح75.553.539.555.539263.030171735املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسراء خالد حسانٌن احمد57436

ناجح68.55639.555.538257.532181737املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسماء احمد على احمد57437

ناجح7356.53757.539.5263.5361715.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسماء السٌد حسن حسٌن57438
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ناجح7753.539.55739.5266.5391815.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسماء عبدالحكم على خلف هللا57439

ناجح7457.53958.538.5267.537171735املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسماء مالك صالح صالح57440

ناجح7457.534.54837.5251.5371613.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاعتماد عطٌه السٌد عبدالرحٌم57441

ناجح7551.538.55438257.0361714.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةالزهراء شرٌف شٌخون محمدٌن57442

ناجح74.558.5405137.5261.5381613.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةالماظ عبدااله عبدالمنعم على57443

ناجح73.550.54045.531.5241.0361513.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةامنه فوزى عبدالعال نورالدٌن57444

ناجح72.55739.55138.5258.5381614.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةامٌره الكحالوى مصرى جبرٌل57445

ناجح54.551.5394425.5214.5351813.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةامٌره جابر خلف عثمان57446

ناجح8056.54055.539271.0391913.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالعلٌم عبدالحمٌد موسى57447

ناجح7958405939.5275.5381813.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاٌمان مشوادى فتحى محمد57448

ناجح7854.54050.538261.0381913.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاٌمان مصطفى محمد عبدالمجٌد57449

ناجح5753.533.542.532.5219.0311813.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةبثٌنه رمضان محمد عبدالرحمن57450

ناجح5454344031213.0311813.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةبثٌنه قدرى محمد عٌسى57451

ناجح6050.53643.535.5225.5341612.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةبسمه اٌمن حدٌوى حسٌن57452

ناجح6949.5324437231.534161237املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةدالٌا احمد بطٌخ على57453

ناجح7656.5405539.5267.0391712.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةدالٌا ٌاسٌن افكار اسماعٌل57454

ناجح7756.538.547.537.5257.0391713.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةدمٌانه اٌمن فهٌم منصور57455

ناجح66.555.538.547.537.5245.5381712.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةدمٌانه سعٌد منصور سولاير57456

ناجح6055.538.54434.5232.5381712.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةدمٌانه صابر زهرى حبٌب57457

ناجح7656.54056.539.5268.5361812.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةدٌنا مصطفى بغدادى على57458

ناجح7954.538.554.539265.5371812.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةرانا البدرى السٌد فراج57459
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ناجح6250.531.544.530218.5301812.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةرشا محمود احمد محمود57460

ناجح615032.539.533216.0331612.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةرفٌده عاطف عزالدٌن حسٌن57461

ناجح55.53222.53323166.031151336املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةرنا صابر مصطفى عبدالعال57462

ناجح75.551.538.556.539261.039171735املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةرؤٌات محمود الفولى احمد57463

ناجح563830.550.531.5206.531171636املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةرٌهام السٌد محمود السٌد57464

ناجح78.55639.555.539.5269.038181637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةرٌهام رافت مصرى صادق57465

ناجح6741.5364834226.537181537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةرٌهام على محمود عبدالعظٌم57466

ناجح7136.535.54537.5225.538181636املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةرٌهام مصطفى صابر محمد57467

ناجح805339.554.540267.0391715.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالرازق عٌسى خضر57468

ناجح805739.56039.5276.040171635املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةساره الصباح راشد رشٌدى57469

ناجح8060406040280.040171637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةسالمه سلٌمان صابر سلٌم57470

ناجح8057405840275.0401715.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةسامٌه احمد عبدالفتاح حسٌن57471

ناجح65.538.5304328205.035171538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةست البنات الشعراوى عبدالرحٌم على57472

ناجح7854.54057.540270.0401715.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةسلطانه محمد جادالكرٌم حفنى57473

ناجح70343649.533.5223.033171735املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةسلوى على عمر عبدالمولى57474

ناجح753639.55136237.5401716.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةسماح محمود احمد عبدالعال57475

ناجح51.532.5354635.5200.5301715.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةسمٌره ابوزٌد ابوالحمد صالح57476

ناجح76.535.537.551.535236.0361716.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةسمٌه شعبان على عبدالرحمن57477

ناجح74.537365336236.5351816.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد خلف خلف هللا57478

ناجح78.543.538.55537.5253.040171537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةشٌماء على احمد حماد57479

ناجح76.54038.55537247.039171636املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعال حسٌن محمود حسٌن57480
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ناجح8059405839.5276.5401715.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةغاده رجب حسٌن رضوان57481

ناجح7637.538.54337232.040171535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةغاده رجب حمدان محمد57482

ناجح4739.537.552.533209.5321616.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةغاده رجب مجاهد خلف57483

ناجح66.534.5385436229.035181638املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةفاطمه رمضان محمد احمد57484

ناجح66.5464056.538.5247.537171638املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالحمٌد جبر عبدالحمد57485

ناجح7244.54058.538253.0371716.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةفاطمه نبٌل محمود عبدالعال57486

ناجح6446.5405837245.5351716.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةفلاير ابراهٌم احمد عبدالعال57487

ناجح59.539.539.55638232.540181636املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةكرستٌنا عٌاد حكٌم سمعان57488

ناجح68.5363856.537.5236.535181635املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةكرٌمه على ابوالحمد محمد57489

ناجح7859.54059.540277.0401716.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةلبنى نصحى وهبه عبدربه57490

ناجح74583956.537.5265.036171637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمارتٌنا سامى فاٌز جرٌس57491

ناجح48.539.53556.537216.5291715.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمارٌنا الرومانى فهمى حنٌن57492

ناجح5943.536.55736232.0361716.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمارٌنا خٌرى ابوضابه عبدالسٌد57493

ناجح7145405837.5251.5381716.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمروه احمد رضوان حسن57494

ناجح69.538.539.554.539241.0381815.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمرٌم جاد هللا راغب حنٌن57495

ناجح7334.538.550.536232.540171637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمرٌم فوزى جٌد شحات57496

ناجح53.533.53538.537197.5291814.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمرٌم كرم نسٌم عزمى57497

ناجح7657.54056.539.5269.539181638املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمرٌم مورٌس مرٌد لبٌب57498

ناجح75.547.538.557.536255.0341716.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةملك اسماعٌل احمد عبدالعال57499

ناجح73.550.5375740258.0361717.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةملك عارف رشاد احمد57500

ناجح70.551375838254.5351717.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمنار حسٌن على محمد57501
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ناجح61.544375737236.5351817.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمنار سعدالدٌن عبدالعظٌم محمد57502

ناجح4039.530.545.534.5190.031171736املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمنال ٌاسٌن نورالدٌن على57503

ناجح5935.527.549.529200.534171737املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمنى ابوزٌد احمد ابوزٌد57504

ناجح6432285632212.036.5181637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمهرائٌل شحات محروس جاد57505

ناجح74.54935.553.534246.5381817.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمهرائٌل عادل زهرى مشرقى57506

ناجح72.544.537.55635.5246.038181736املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمٌرفت غانم فراج عبدالحلٌم57507

ناجح64.539345532224.5391816.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنادٌه محمد حسن رضوان57508

ناجح7754.5375735260.539181837املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنارٌمان حمدى عبدالعال عوض57509

ناجح6949.531.55433.5237.5351617.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةناهد جابر حمدان عٌسى57510

ناجح59363241.530.5199.0371816.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةندا اشرف فؤاد ابوالنور57511

ناجح78.560406040278.540171837املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةندى ابوالحمد حمدان سلٌمان57512

ناجح7755.538.55839268.040171635املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنرمٌن ناصر ماهر انور57513

ناجح77.558405939.5274.039181836املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنسمه عبدالمنعم محمود عبدالنعٌم57514

ناجح62.5403553.531222.036171635املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنعمه النقراشى زهرى مشرقى57515

ناجح6644335231.5226.5361814.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنعمه جابر صابر عبدالعال57516

ناجح7139.53556.531.5233.5361717.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنورا سعٌد نصٌف سعٌد57517

ناجح6137.533.556.533.5222.034181637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنوره ماهر بطٌخ موسى57518

ناجح7857.539.559.538.5273.0391817.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنورهان احمد مجدى السٌد57519

ناجح78.56039.558.537273.5381917.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنورهان مالك فرج احمد57520

ناجح74.5493854.530246.038171835املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةنٌره فٌصل محمد على57521

ناجح79594059.540277.539181637املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةهاجر حنفى رمضان صدٌق57522
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ناجح7852.538.55335.5257.538181738املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةهاٌدى صفوت نصٌف سعٌد57523

ناجح7960406040279.0391817.538املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةهدى احمد عبدالعظٌم محمد57524

ناجح6350.533.556.537240.5361514.537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةهدى عبدالسالم فرج صدٌق57525

ناجح78.55939.56040277.040181735املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةهدٌه احمد على بطٌخ57526

ناجح7052.536.555.536250.5391817.536املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةهنجوكار حمدى محمود احمد57527

ناجح6956.536.554.537.5254.0371516.535املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةهند عبدالستار عبدالوهاب احمد57528

ناجح7857.537.55740270.039171636املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةهٌام عبدالكرٌم محمد عبدالمجٌد57529

ناجح7555.537.555.538.5262.037181737املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةورده ماهر حجاج احمد57530

ناجح75.553.536.55439258.539181537املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةوئام الكحالوى المصرى على57531

ناجح60.543.53753.538.5233.0321716.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةابانوب عماد عبدربه شفٌق57532

ناجح69.54936.553.531239.531181436املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةابانوب فهٌم لبٌب فهٌم57533

ناجح6456.5395639.5255.034.51517.537املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم ابوشامه جورج ابراهٌم57534

ناجح6653385435246.0341715.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف محمود على57535

ناجح56413544.527203.5301815.533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد النمٌرى محمد محمود57536

ناجح5040.536.54826.5201.5301815.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد حمٌد عبدالاله على57537

ناجح71.555395034249.5341619.536املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد صالح ابوزٌد عبدالحلٌم57538

ناجح67.546364829226.5321615.537املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد فتحى كامل على57539

ناجح65473051.526.5220.0311715.538املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر عرفات جمعه57540

ناجح68463550.528227.534151536املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسالم احمد على احمد57541

ناجح75.554.535.54930.5245.0361714.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسالم صالح شحاته عل57542ً

ناجح76.557395937.5269.0381817.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد حمدي السٌد محمد57543
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ناجح7253.5375437.5254.034.51816.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاندراوس عادل وردي شرقاوي57544

ناجح5948.53752.532229.0301615.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةباخوم شمعى زكى اٌوب57545

ناجح71.5563850.536.5252.535171835املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةبٌشوى سامً فؤاد بشاره57546

ناجح62.5453850.528224.0301515.536املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةتوماس اشرف توفٌق جوده57547

ناجح745237.55735255.531.51716.537املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةتوماس نبٌل لبٌب فهٌم57548

ناجح7442385431239.028.51616.538املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةتوماس وصفً رشدي اسخرون57549

ناجح65.547.535.554.533.5236.532.51715.536املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةتوماس ولٌد مشوادى مهاجر57550

ناجح73.554385334.5253.034.51815.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةحلٌم اشرف حلٌم عسال57551

ناجح62.558404633239.5341518.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرائد احمد فهمى احمد57552

ناجح66.552.5384629.5232.532.5171636املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرشدى جمال حلٌم عسال57553

ناجح61.5553645.530.5228.5331718.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد ناصر السٌد صدٌق57554

ناجح59.5503647.530223.0331716.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةضٌاء الدٌن قراعه جالل عبدالرحمن57555

ناجح72.559405331255.5381718.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعادل نبٌل جورج ناشد57556

ناجح67.55836.549.529.5241.035171634املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز صبرى عبدالعزٌز محمد57557

ناجح72584049.532251.5341718.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبدالعظٌم عارف السٌد مجاهد57558

ناجح47.550.533.545.531208.030171836املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا اشرف احمد عارف57559

ناجح60.55635.545.528225.5371717.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبدالمسٌح فؤاد ٌعقوب عبٌد57560

ناجح6049.5394932229.531171834املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعمر فتحى السٌد مجاهد57561

ناجح6551365431237.0361618.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعٌسى ناصر ناجح عٌسى57562

ناجح725538.55837.5261.0351718.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفادى مورٌس ابراهٌم شنوده57563

ناجح46.55034.54728.5206.5331817.533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد محمود عوض هللا57564
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ناجح54.5563549.529.5224.5361716.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكٌرلس امٌل شوقى جاد الكرٌم57565

ناجح69.55739.55434.5254.5371717.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكٌرلس جمال جمٌل مٌرهم57566

ناجح615036.551.528.5227.534171834املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكٌرلس نشات البدري حلم57567ً

ناجح63.558.531.551.531236.034.51718.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةماهر صبري ثابت جاد هللا57568

ناجح60.55336.54728.5225.534171832املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال عبدالاله على57569

ناجح60.550.54047.529227.5331718.533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حماده فوزى حامد57570

ناجح6549.5384830.5231.0311617.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عامر احمد عل57571ً

ناجح7032.536.548.527214.535171735املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر احمد مراد57572

ناجح503436.55329202.5371717.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد زناتى خلٌفه57573

ناجح6734374927214.036.51717.533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمسعود ناصر ونس مسعود57574

ناجح75.543.537.55825.5240.0361717.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمدنشات احمد محمود57575

ناجح58.53034.54424.5191.532.51717.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمالك توفٌق عزٌز بولس57576

ناجح5131.53545.524.5187.5361716.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمؤمن محمد ابوالمعاطى محمد57577

ناجح5035.532.54324185.0341717.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا اسعد فوزي بخٌت57578

ناجح70.540.538.55627.5233.0381517.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا سٌدهم عٌسى عوض57579

ناجح73.534.53954.530231.5391617.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنبٌل رافت حلمً كامل57580

ناجح6632.54046.528.5213.5341717.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنبٌل نسٌم جورج ناشد57581

ناجح6830.53740.524200.0321717.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةٌسى صابر فوزى عبده57582

ناجح5732.53042.522.5184.536171734املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف شرٌف محمد احمد57583

ناجح61.534374023.5196.033171834املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسراء اسالم على عبدالنعٌم57584

ناجح503334.545.524187.0341717.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسراء مجدى محمد عبدالهادى57585
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ناجح56.531365226201.5331718.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسراء محمود عبدالعاطى احمد57586

ناجح69.546.5354928228.0311718.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاشرقت مخلص مصطفى محمد57587

ناجح76.537.53452.526226.5381818.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاالء عبدالرحمن جالل عبدالرحمن57588

ناجح56.53237.54223.5191.534171634املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةالٌن عطٌه خمٌس عطٌه57589

ناجح73.548.5395031.5242.540171532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةانجً داود فاٌق داود57590

ناجح55.5373243.525193.0351718.533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةانجً سعٌد فوزي نجٌب57591

ناجح74523449.535.5245.034171734املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌات محمد عبدالوهاب خلف هللا57592

ناجح7450.53250.530.5237.5331717.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه احمد على احمد57593

ناجح78.55035.551.534249.5331716.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه مالك كمال محمود57594

ناجح6953.53153.528235.030171633املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةبثٌنه ٌسري احمد على57595

ناجح7952.538.55938.5267.5331715.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةبسمله عصام عبدالرؤوف عبدالباسط محمود57596

ناجح72.553.53852.534.5251.034171735املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةجماالت نعٌم حارص خله57597

ناجح73.55739.558.538266.5371816.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةجٌهان نصري ابراهٌم جاد هللا57598

ناجح73.55537.55233251.0371815.533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةحفصه عبدالغنى على احمد57599

ناجح76433346.533231.5351917.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةحٌاه اشرف جاد الرب جرجس57600

ناجح7251.53143.526.5224.529181832املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا غبلاير فانوس غبلاير57601

ناجح72.55933.55135.5251.537171634املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا فكري فهٌم جوده57602

ناجح72.55934.554.532.5253.035191732املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا محمد فراج محمد57603

ناجح705635.54634.5242.0371916.533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا مكرم ابراهٌم موسى57604

ناجح745737.55637.5262.038181532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرانٌا فرٌد لمعى رسله57605

ناجح61.549314129211.530191634املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرحمه مالك عبدالحافظ رضوان57606
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ناجح8049374836.5250.534171734املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرضوه ناصر عبدالعزٌز محمد57607

ناجح65543146.533229.5341817.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرقٌه محمود همام احمد57608

ناجح77.55736.557.535263.535171832املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرنا طارق احمد عبدالمجٌد57609

ناجح73.556.53155.536252.536171732املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرٌموندا نعمان عزٌز مسعود57610

ناجح7552.5344934.5245.0331816.533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرٌهام اشرف احمد عبدالباسط57611

ناجح78.558.5405840275.0381719.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةساره اٌمن عزمً توفٌق57612

ناجح71.558385637260.536171735املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةساره كرم جاد جرجس57613

ناجح75.55737.55337.5260.5381817.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةساره مسعود لمعً مسعود57614

ناجح734935.540.530.5228.538171734املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةساره نبٌل شهدى بشاى57615

ناجح63493037.527206.534181635املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةسمٌره بخٌت عٌسى بخٌت57616

ناجح73.54836.54627231.0301717.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةسمٌه حسن احمد دٌاب57617

ناجح55.54535.54527208.0301717.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةسمٌه محمد محمود السٌد57618

ناجح72.555.5354527235.0361818.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةسناء اشرف لمعً مسعود57619

ناجح7457.5374731246.533181833املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةسوسن سامً بشرى بخٌت57620

ناجح75.5573551.532.5251.5341718.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء رشٌدى احمد محمد57621

ناجح68.554334628.5230.0341716.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعال جمال احمد عبدالباسط57622

ناجح77.556334529.5241.0341717.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةغاده رجب عبدالحمٌد قاسم57623

ناجح714430.538.526210.0361816.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكاترٌن كمال زكري مسعد57624

ناجح74.554.53551.534.5250.037171732املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكرستٌنا اشرف ولٌم ابراهٌم57625

ناجح75.55935.555.536261.5391718.533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمادلٌن عاطف شاكر جرجس57626

ناجح785838.558.540273.0361819.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمادونا حارس فوزى عزمى57627
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ناجح725935.554.533254.033.51816.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمارتٌنا نادر عدلً عبده57628

ناجح77.5573557.538.5265.5351818.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمارٌا ٌسرى عبد ربه مجد هللا57629

ناجح62.546324730.5218.033181833املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا بخٌت فوزى شاكر57630

ناجح72.5473146.532.5229.5341817.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا برسوم عادل كامل57631

ناجح66.548.533.550.533.5232.537191734املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا حشمت صالح بشاره57632

ناجح76.55835.552.538260.538.5191632املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا مجدي خلف لبٌب57633

ناجح68.556304429227.5351817.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا مدحت فهٌم زكى57634

ناجح63.553345529.5235.0351816.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا هانى مٌالد عوٌضه57635

ناجح72.55131.549.532.5237.0361917.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمرٌانا جمال عزمى بشاى57636

ناجح52.551355028.5217.036191635املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم  طلعت  عزت خله57637

ناجح61.5553545.533230.0361916.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم اشرف بخٌت نجٌب57638

ناجح6355.53344.529.5225.5361815.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم اشرف شحاته جادالكرٌم57639

ناجح78.56039.55740275.0371917.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم اشرف مساعد جٌد57640

ناجح71.5583653.534.5253.5381917.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم خمٌس عزٌز عبٌد57641

ناجح59.5523649.529226.0371915.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم مجدي فاٌز سعٌد57642

ناجح745737.55438260.5361919.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم نبٌل خمٌس عزمى57643

ناجح64.552355233.5237.0381916.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم وصفً رشدي اسخرون57644

ناجح6653355331238.0341916.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنار احمد زناتً خلٌفه57645

ناجح70.5533549.528236.0341915.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنار عصام حسٌن عل57646ً

ناجح63.556385033240.5321816.533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنه هللا جمال عبدالعظٌم عبدالحمٌد57647

ناجح75.56038.559.539.5273.0341818.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنه هللا رمضان احمد عل57648ً
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ناجح56533049.528216.5331918.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمٌرا خلف كمال خلٌل57649

ناجح61.55229.546.527216.533.5181732املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنادٌه كرم مٌرهم خلٌل57650

ناجح71.5563453.536251.037181733املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةندا محمد زناتً خلٌفه57651

ناجح59.55131.543.527.5213.035171534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةندا نبٌل عزٌز مسعود57652

ناجح7153.5335530.5243.034171535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةندى محمود عبدالرحٌم خلف هللا57653

ناجح6554.5334228222.5341716.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةندى هشام نصرالدٌن محمد57654

ناجح47.5492943.526.5195.531.5171533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنرمٌن مدحت فاٌز شاكر57655

ناجح63.547354725.5218.036.51715.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنرمٌن ٌاسر شفٌق عبدربه57656

ناجح715533.549.527236.036171532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنسمه رمزى شحاته حبٌب57657

ناجح62.55335.54527223.035.51714.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنعمه اشرف جوده برسوم57658

ناجح61.55030.545.525212.534.51714.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنورا كامل تامر بخٌت57659

ناجح5445.525.540.525190.534.5171333املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنوره اشرف حلمى ناشد57660

ناجح6656344823.5227.5381715.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنوره رشاد محمد جاد57661

ناجح6854.535.552.531.5242.033171534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنوره ٌاسر ابراهٌم مصطفى57662

ناجح69.554385429.5245.0341714.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةهاجر احمد محمود نصرالدٌن57663

ناجح80594059.533.5272.0381717.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةهبه اشرف فراج محمد57664

ناجح73.55533.549.530241.5361714.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةهبه هللا جمال عبدالعظٌم عبدالحمٌد57665

ناجح69.5573649.526.5238.5361715.532املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةهبه هللا حسن حسٌن عبدالموجود57666

ناجح7353.5375027.5241.036171533املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةوفاء محمود احمد عبدالباسط57667

ناجح73.555.536.557.532255.0341715.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا مظهر خلٌل وهبه57668

ناجح6149.52743.525.5206.5311715.535املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا ٌاسر عبدالمسٌح ضٌف57669
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ناجح6248.5344925218.5321715.534املنشأةمدرسة الزوك الشرقٌة االعدادٌة المشتركةٌوستٌنه بشاره صالح بشاره57670

ناجح5846.5354532.5217.034181439املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىابراهٌم عادل محمد ابراهٌم57671

ناجح5243344431.5204.533181338املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىابراهٌم محمود بدرى موسى57672

ناجح564534.54631212.535181438املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىابوبكر محمد خلٌفه مرسى57673

ناجح59433441.531208.533181538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاحمد اشرف كمال ابوالسعود57674

ناجح56.54430.54126.5198.5311714.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاحمد الحادي هدي عبدالهادي57675

ناجح494032.536.524.5182.5301713.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاحمد بدرى احمد بدرى57676

ناجح64.540344532.5216.0341714.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاحمد رافت على مصطفى57677

ناجح58.544324428.5207.032181437املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاحمد صالح الدٌن فٌاض عبدالاله57678

ناجح63.54734.54631.5222.534171439املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاحمد طلعت منصور السمان57679

ناجح47.543.531.538.531192.0331513.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاحمد عثمان تمام الراعى57680

ناجح554431.53828.5197.0301613.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاحمد عماد احمد جاد57681

ناجح6444354532.5220.539171438املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاحمد ناجح احمد احمد57682

ناجح52.542.53538.530.5199.033171338املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىالزناتى رافت جادهللا جادهللا57683

ناجح7653.5395537.5261.0371815.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىجمال نصار جمال رضوان57684

ناجح69.5473646.533.5232.537181439املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىحسن سالم فؤاد سالم57685

ناجح57.543.533.54432.5211.0371713.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىحسن شوقى لبٌب محمد57686

ناجح6743354431220.034181439املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىحمدى رمضان زٌدان مجاهد57687

ناجح70.54335.545.532.5227.0351814.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىحمزه هشام عبدالهادى ثابت57688

ناجح74.548.538.550.535247.0351613.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىخالد عبدالناصر محمد عبدالاله57689

ناجح67.55133.54935236.034181439املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىخالد محمود ابو االرٌش محمود57690
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ناجح5946344632217.0341714.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىخطاب اشرف صادق ابو الفضل57691

ناجح6250354733227.033181539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىراضى اٌمن شعالن ابو المجد57692

ناجح50.54833.54233207.0311513.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىرمضان رافت جادهللا جادهللا57693

ناجح59.54833.547.533.5222.033171638املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىزاٌد احمد زٌدان مجاهد57694

ناجح57.5493543.533.5218.531161639املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىزٌاد احمد عمر محمد57695

ناجح6448344732.5225.5311814.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىسلٌمان حسٌن الوردانى سلٌمان57696

ناجح67.5493546.533231.0321814.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىشهاب عالء رٌاض على57697

ناجح7152354733.5238.537181638املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىطارق عصمت حسٌن محمد57698

ناجح74.54935.54735.5241.537181638املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىعبدالرحمن ابو على محروص احمد57699

ناجح504833.546.528206.031161539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىعبدالرحمن محمد السمان مرسى57700

ناجح54.547.533.54426.5206.030131438املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىعبدالغنى علم الدٌن محمد منصور57701

ناجح61.5543647.533232.032161538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىعلى الجارحى عبدالاله السمان57702

ناجح41.54326.54127.5179.530141438املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىعلى عادل محمد جادهللا57703

ناجح564633.542.531209.031141538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىعلى عاشور العجمى سلٌمان57704

ناجح54.541.533.54328.5201.030151539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىعلى على نور الدٌن محمد57705

ناجح63.546.537.548.530.5226.533161638املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىعماد حمدى حامد الشافعى57706

ناجح57.547.533.53928.5206.031141237املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىعمر محمد عمر محمد57707

ناجح60.547.533.545.532.5219.530131539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىكرٌم عبدالعال فرج احمد57708

ناجح6449.533.549.529.5226.035181438املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىكرٌم عبدالاله كتانه سٌد احمد57709

ناجح735036.55533247.536171538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمد ابوشامه عباس عبدالعال57710

ناجح71463653.531.5238.035161538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمد احمد محمد عبدالعال57711
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ناجح70443552.531232.536171538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمد اشرف عمار عطٌه57712

ناجح74.55435.555.534253.5381714.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمد االمٌر احمد حمٌد57713

ناجح70.550.535.554.532243.037161639املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمد السٌد عبدالجٌد عبدالرحمن57714

ناجح49.54531.549.528.5204.033161538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمد القذافى محمد على57715

ناجح71.554375435251.535131539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمد خالد جمال احمد57716

ناجح544936.54931.5220.035181539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمد سالم منصور السمان57717

ناجح5744324829.5210.5321813.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمد عارف رشاد احمد57718

ناجح6649.53349.529227.034171539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمد على عبدالنبى عبدالعاطى57719

ناجح5142.5274326189.5331513.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمود رمضان عبدالرحٌم حسن57720

ناجح59.543.53449.531217.535171439املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمود صبره انور السمان57721

ناجح624531.54628212.5301614.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمود عبدالمنصف حزٌن محمود57722

ناجح7153.53850.533.5246.535161438املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمحمود على احمد صدٌق57723

ناجح70.542.5344734228.035171439املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمصطفى الباشا عبدالاله السمان57724

ناجح73.551.536.550.535247.036181538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمصطفى حمد ى احمد فاوى57725

ناجح67.551.534.55434241.535181538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمصطفى منصور خلف سلٌم57726

ناجح46.546.533.54629201.5351613.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمنصور عصام منصور السمان57727

ناجح755337.54532.5243.0361714.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىٌاسر عادل السٌد حمٌد57728

ناجح58.54734.544.530.5215.0341614.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىٌوسف حماده السٌدالعربى عبدالعال57729

ناجح59.548374826.5219.0331714.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىٌوسف شعبان حسٌن مترس57730

ناجح5546.536.548.527.5214.0321613.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىٌوسف عثمان رشدى عبدالاله57731

ناجح75.5514047.530.5244.5351713.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىٌوسف علً عباس توفٌق57732
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ناجح61.550314531218.5331613.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاسراء عبدالعاطى بكرى محمود57733

ناجح6248314926.5216.5341713.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاسماء ممدوح كمال ابوالسعود57734

ناجح7655.535.551.532250.536171438املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىامل محمود عبدالكرٌم جمٌل57735

ناجح7546.53344.530.5229.5361613.537املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىامنٌه ممدوح عبدالرجال السٌد57736

ناجح58.5482842.529206.0321813.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىامٌره عارف جابر محمد57737

ناجح67.54832.544.531.5224.0331713.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاٌمان شعبان عبدالرحٌم حسن57738

ناجح5147.530.54428201.0331814.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاٌمان عبدالناصر لطفى السٌد57739

ناجح7348.533.54232229.0361713.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاٌمان عوض احمد عبدالموجود57740

ناجح664633.542.531219.0361813.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىاٌه السٌد فؤاد محمود57741

ناجح6849.533.543.532.5227.0321713.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىتهانى سالم ضاحى سالم57742

ناجح71.551.53546.535239.5371713.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىحبٌبه محمود الكباش ابراهٌم57743

ناجح795537.54937257.5371713.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىدعاء احمد عبدهللا زكى57744

ناجح59503043.531213.5321713.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىدعاء رفعت فوزى احمد57745

ناجح67.5433045.529215.0371813.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىدنٌا كمال الوردانى على57746

ناجح76.558405936269.537171439املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىرحمه عاطف عبدالحلٌم جبرٌل57747

ناجح58.541.527.54123191.5321713.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىرحمه ناصر مصرى امٌن57748

ناجح63.5433046.528211.0371713.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىرضا احمد كمال الدٌن برزى57749

ناجح71.54328.543.525.5212.032171439املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىزهراء احمد كلٌب احمد57750

ناجح77.557.53847.535255.535181539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىساره ماهر عبدالاله حسٌن57751

ناجح5643.5324324.5199.034181538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىسما فتحى ابو الفتوح عبدالحمٌد57752

ناجح52.53931.541.524188.532151539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىسمر هانى رشوان حسٌن57753
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ناجح78.558.5395736269.035161438املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىسمٌحه القذافى عبدالنبى عبدالعاطى57754

ناجح60.541.53240.526200.5311714.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىسمٌره على رشوان حسٌن57755

ناجح73473348.530231.533171438املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىسمٌه محمد عبدالجٌد عبدالرحمن57756

ناجح70403142.530213.535181338املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىشروق محمد سٌف الدٌن نصر الدٌن57757

ناجح7242324632.5224.534171539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىشرٌن محمد الوردانى على57758

ناجح66.546314330.5217.035171538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىشهد ٌونس فارس ٌونس57759

ناجح6042324424.5202.532171438املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىشٌماء احمد كلٌب احمد57760

ناجح724931.547.528.5228.5321713.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىعواطف فتوح خلف عبدالراضى57761

ناجح6845.5344533225.5331714.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىكرٌمه اسامه احمد على57762

ناجح65.541.532.546.528.5214.5331814.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمروه ٌاسر مهران خلٌفه57763

ناجح73.54332.54528.5222.533171538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىملك زكرٌا رشاد على57764

ناجح65.54230.54228.5208.532181337املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىملك محمود عبدهللا زكى57765

ناجح8056.536.55335.5261.536181439املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمنه احمد امٌن محمد57766

ناجح69.540.531.544.530.5216.536181638املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمنه ناصر محمد عبدالسالم57767

ناجح63.54332.542.530211.528161438املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىمى احمد الضبع مسلم57768

ناجح7956.535.55134256.0331715.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىنادٌن اشرف احمد على57769

ناجح63.544.529.546.529.5213.530171538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىنجالء صالح رشوان حسٌن57770

ناجح805636.55137260.5351813.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىندا حسنً راشد احمد57771

ناجح7149.5324830230.5351614.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىندى اشرف احمد بدرى57772

ناجح78.55437.55036256.0361813.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىندى مجدى عبدالحكٌم عبدالفضٌل57773

ناجح78.541364334.5233.0351614.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىنور الهدى ثابت فؤاد حسن57774
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ناجح76.54938.545.532.5242.0371613.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىنورا محمود ابوزٌد عبداللطٌف57775

ناجح754335.54333229.536181439املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىنورهان ابوعلى الوردانى على57776

ناجح6943.53340.531217.0341613.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىنورهان عبدالعال فرج احمد57777

ناجح764635.541.533.5232.5351814.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىهدى حربى حسٌن محمد57778

ناجح7238.53043.533.5217.5351813.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىهند نصرالدٌن نورالدٌن عبدالرحمن57779

ناجح79.55438.55034256.0351814.539املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىوفاء محمد الكحالوى بغدادى57780

ناجح78.547364932.5243.0361714.538املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىوالء حمدى رجب عزب57781

ناجح6637.5243920.5187.035181438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةابوبكر دٌاب محمود عبداللطٌف57782

ناجح7735.52542.527.5207.5351614.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةابوبكر محمد احمد محمد57783

ناجح4932.5223520158.5281413.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد تمام همام57784

ناجح53.536.52238.521171.5351813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد المحمدى محمود ابوضٌف57785

ناجح51.534.522.539.521.5169.5331613.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد الهم محمد احمد57786

ناجح6938.525.54124.5198.537171538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد حامد عطفى حامد57787

ناجح6032.5233821174.533161538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد حجازى موسى احمد57788

ناجح52.532.523.535.521165.0341614.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد حسن عبدالرؤف حسن57789

ناجح63.534.522.53921180.531161538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد رجب جالل محمد57790

ناجح5835.5233922.5178.0311615.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد رشاد محمد على57791

ناجح51.531.5233720.5163.5301614.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد رمضان دٌاب ٌاسٌن57792

ناجح59.533233721173.5341613.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد سمٌر احمد الحامدي57793

ناجح5432.523.53920.5169.5341614.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد صابر عبدالغنً محمد57794

ناجح723422.54022190.534171638املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالمجٌد عبدالسمٌع عبدالمجٌد57795
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ناجح4734.525.537.520.5165.032161438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد محروس نجٌب عبداللطٌف57796

ناجح63.531.521.53621173.534151438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالعزٌز السٌد57797

ناجح52.531.52236.520.5163.030141438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد محمد نصر الدٌن محمد57798

ناجح49.5322237.520161.0301513.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد محمود ابراهٌم احمد57799

ناجح6034.522.540.521.5179.0301814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد مظهر حامد ابو ضٌف57800

ناجح7040.522.54122196.034171738املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد منصور محمود احمد57801

ناجح4435.5223720158.530171438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر احمد محمود57802

ناجح663622.53621181.5321614.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاحمد نصرالدٌن محمد ابو المجد57803

ناجح50312935.520165.5301713.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاسالم محمد صدٌق ابراهٌم57804

ناجح54.532.529.53422172.530171438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةامٌر جابر فاخورى جبره57805

ناجح56.53626.534.520173.529181338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةبدر عبدالحكٌم بدر عبدالعزٌز57806

ناجح57.53328.533.520172.5311413.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةبساده الدٌب لمعً اسكندر57807

ناجح5533.5283321.5171.0351714.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةبالل خلف محمد محمود57808

ناجح62.534.531.532.525186.030171538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةجرجس نبٌل عٌاد بطران57809

ناجح61.53628.533.521180.531171538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةجوزٌف سمٌر ذكى تمترى57810

ناجح5936.52738.522183.0351814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةحاتم اسعد محمد محمود57811

ناجح72.540.536.54730226.536181538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةحازم محمد فاروق عبدالراضى57812

ناجح73.5543956.539262.037181638املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةحسام عنتر حامد عبدالحمٌد57813

ناجح60.54129.54025196.031141538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةحسن حافظ محمود سلٌمان57814

ناجح58.534.5273724.5181.531161538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةحسن حمدى فهمى محمد57815

ناجح58.53429.535.521.5179.029151438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةحسن خالد احمد محمد57816
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ناجح69.533.5323426.5195.534151438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةحسن عاطف حسن جابر57817

ناجح694135.547.533226.036171338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةخٌرى حماده خٌرى احمد57818

ناجح6231.528.540.521183.530181538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرجب اسامه عبدالكرٌم ٌوسف57819

ناجح56.534283520.5174.0301714.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرجب محمود احمد عبدالراضى57820

ناجح5634303620.5176.534171538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرشدي محمد رشدي عبدالسمٌع57821

ناجح593629.534.521180.029151338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرمزى وحٌد سمرى جاد الرب57822

ناجح5833.527.533.520.5173.030151338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرمضان محمد ضاحً محمد57823

ناجح57.536263320172.5341714.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةزغلول مٌسر زغلول عبدالموجود57824

ناجح4932.526.532.520160.528151438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةزٌاد مدحت عبدالحمٌد محمود57825

ناجح67.545.5344425.5216.5331714.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةسالم القطب محمد محمود57826

ناجح73.548.53444.534.5235.033171438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةسٌف الدٌن ٌاسر محمود محمد57827

ناجح71403443.523.5212.032171538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةشعبان فتحى حسٌن عبدالقادر57828

ناجح664135.538.523204.0331613.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةشنوده رافت سامى مسعود57829

ناجح46.531.52433.522157.5311712.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةشنوده ماهر رشدي مٌخائٌل57830

ناجح4530.52335.520.5154.533161238املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةشنوده مكرم شفٌق عبدالمالك57831

ناجح453121.532.520150.0331412.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةشنوده ممدوح بخٌت عوض57832

ناجح453223.533.521.5155.530171238املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةشوقى حسن عبدالرؤف حسن57833

ناجح59.535.527.53820.5181.026151238املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعادل رضوان فراج عبداللطٌف57834

ناجح49323240.521174.538141438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعاصم احمد عبدالكرٌم ٌوسف57835

ناجح50.532.525.53520163.5311412.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعاطف صفوت جٌد جاد57836

ناجح744232.53523206.5341613.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن خالد محمد موسى57837
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ناجح6234.532.536.521186.5331712.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن فرحات ابوالسعود احمد57838

ناجح62.5383233.522188.032161338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن نور الدٌن جمال محمد57839

ناجح59372636.520178.532161438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن وائل عبدالهادى منازع57840

ناجح56.53732.537.522185.5361814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبدالظاهر مدحت عبدالظاهر حسٌن57841

ناجح53.537253423172.5311713.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبدالعال هانً عبدالعال محمد57842

ناجح7860385638270.034181538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز حامد57843

ناجح6839.53035.528201.036161738املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز خالد عبدالعزٌز الوردانى57844

ناجح52.5322734.520166.0281513.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبدالفتاح علً عبدالفتاح عبدالسمٌع57845

ناجح5134293620.5170.532171238املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبدالاله محمد عبدالاله ابراهٌم57846

ناجح54.532.5293421171.0301712.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد فاوى مرشد57847

ناجح593528.544.521.5188.534171338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعصام طلعت خلٌفه عبدالحمٌد57848

ناجح6134.52539.520.5180.5371713.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعطٌه رافت عطٌه عزمى57849

ناجح47.53128.53522164.029151338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعلى امجد فاوى مرشد57850

ناجح51.532273520.5166.0291312.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعلى محمد عبدالقادر حسٌن57851

ناجح67363040.527.5201.0311412.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعمر احمد ثابت محمود57852

ناجح633430.537.525190.0331313.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعمر رفعت حسن محمد57853

ناجح65.5373238.522.5195.5341412.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعمر هانى عبدالمبدى محمد57854

ناجح5533303624178.0331312.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعٌد مسلم عبدالاله عٌد57855

ناجح6233.5294224190.5331413.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةفارس سمٌر حسٌن عثمان57856

ناجح6638374328212.035.51413.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةفٌلٌب سروت فٌلٌب مهنى57857

ناجح59.5322435.523174.032141238املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةكرٌم النمٌرى خلف اسماعٌل57858
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ناجح54.539.528.53923184.533131238املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد حسن محمد57859

ناجح7548.5364735241.534.51412.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةكٌرلس عبدهللا شفٌق مهاود57860

ناجح5330.5264321.5174.035.5141238املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةكٌرلس هانى ناجى عوض57861

ناجح6132314422190.032.51413.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةلمعً الدٌب لمعً اسكندر57862

ناجح74.554.54052.538259.536.5141438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةماجد اٌمن شفٌق جاب هللا57863

ناجح73.545.534.54923225.536141438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةماٌكل وحٌد صابر رزق هللا57864

ناجح7145.533.55024224.037141538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد ابو الفتوح محمد عباس57865

ناجح69.53832.54823.5211.534151438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد حسٌن عبدالمقصود57866

ناجح5932.5304122184.5341512.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف نصرالدٌن محمد57867

ناجح55342844.523184.5331513.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد حجازى موسى احمد57868

ناجح5232.533.54122181.0351413.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد رجب محمد على57869

ناجح5032.533.539.523178.5301414.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد سعد محمد ابوالمجد57870

ناجح66373840.523.5205.0331415.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد سمٌر صبرى عبدالباسط57871

ناجح46.532.532.535.520.5167.527151438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد سٌد احمد صدٌق محمد57872

ناجح74.55137.550.538.5252.0331414.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد عنتر جاد حسانٌن57873

ناجح74.547384933.5242.0321515.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد متولى عدلى عبدالعاطى57874

ناجح47.533.53742.524184.530141538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد نصر الدٌن محمد ابو المجد57875

ناجح5232.537.540.521.5184.0311415.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمود جابر57876

ناجح5433344122184.028151638املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود اشرف محمود عباس57877

ناجح63.538.536.54423.5206.0311415.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود انور محمد احمد57878

ناجح583233.53921.5184.0281415.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود حمام صدٌق محمد57879

(266)



ناجح7140.536.541.523.5213.0341515.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود خالد نصرالدٌن محمد57880

ناجح4535313920.5170.5291315.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود رشدي عبدالهادي عبدالرحٌم57881

ناجح4030.52333.520.5147.529131338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود زكرٌا كمال ابو ضٌف57882

ناجح72.539.536.54327.5219.0351415.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود سامى عبدالمبدى محمد57883

ناجح75.546384835.5243.0351514.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود شعبان محمد مهران57884

ناجح52.532.533.537.522178.029141738املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود مصطفى فهمى محمد57885

ناجح65.535.53639.526202.532151638املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود ٌاسر السٌد عبدالكرٌم57886

ناجح53.53434.54223.5187.532161638املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمختار عارف حسٌن عثمان57887

ناجح603536.54122.5195.0321516.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمسلم القطب محمد محمود57888

ناجح734236.548.529229.0341515.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمصطفى السٌد حسن عبدالمقصود57889

ناجح75.55036.551.530243.5361515.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمصطفى امٌن نصر الدٌن امٌن57890

ناجح77543850.537.5257.0381616.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمصطفى حماده خٌرى احمد57891

ناجح6943.536.544.525.5219.0361614.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمصطفى عنتر جاد حسانٌن57892

ناجح67.53935.54722.5211.537161438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود محمد عبدالرحمن57893

ناجح673634.544.524.5206.535131338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمصطفً حسانٌن محسب السٌد57894

ناجح75.552.5364636.5246.538151438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمصطفً محمد عبدالقادر حسٌن57895

ناجح69.53334.540.527204.536161338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمصطفً محمد عبدالاله صادق57896

ناجح7958.5406040277.540161638املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمعتصم سمٌر عبدالحمٌد احمد57897

ناجح69.53638.549.533226.534161738املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمالك سمٌر شهدي روفائٌل57898

ناجح59.536.536.54629207.5331416.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمنصور على حسٌن عثمان57899

ناجح5241314327194.0321613.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمؤمن اسعد محمود سلٌمان57900
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ناجح754839.557.539259.035181438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمٌخائٌل شنوده بشاره روفائٌل57901

ناجح50.531.53038.520170.5361813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمٌالد اشرف محروس منصور57902

ناجح5631.52837.520173.035151338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمٌالد ناجى داود تمترى57903

ناجح50.533273620.5167.0311411.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةهانى فتحى جرجس كٌرلس57904

ناجح8055.54056.539271.036181538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةهٌثم اشرف محمود محمد57905

ناجح56.536324122.5188.0351813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةهٌثم حسن صالح عبدالرحٌم57906

ناجح6432.531.540.521.5190.034181538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةهٌثم رشاد احمد عبدالرحمن57907

ناجح66.532344122195.538161538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةولٌد السٌد ابوالعال محمد57908

ناجح55353440.526190.5341814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌوسف رابح عبدالرحمن مهران57909

ناجح56.533.5304023183.0361814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌوسف رمضان عبدالاله ٌوسف57910

ناجح443424.53720159.5331614.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌوسف سمٌر صدٌق محمد57911

ناجح4534.52738.523.5168.534161238املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌوسف سٌد احمد خلٌفه عبدالراضى57912

ناجح7137.5334128210.536181338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌوسف منصور محمد ابوالحمد57913

ناجح56.5332935.526180.0311813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاسراء اسعد مطاوع جابر57914

ناجح71493547.534236.5321813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاسراء جهٌنى نصر الدٌن امٌن57915

ناجح6435.533.535.530.5199.0331813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاسراء رجائى كمال ابو ضٌف57916

ناجح67.544304031.5213.0351814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاسماء محمد اسعد عثمان57917

ناجح593629.535.530190.0291813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةامانى رجب محمد على57918

ناجح72.54635.542.537.5234.034181338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةامل احمد عبدالفتاح احمد57919

ناجح6237.53136.530197.0341811.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةامل عبدالباسط قدرى حسن57920

ناجح66.53834.538.532.5210.0331811.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةامٌره الهم محمد احمد57921
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ناجح69.54235.547.536.5231.0321812.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةامٌره شرٌف احمد ابوالمجد57922

ناجح71.549.5344532232.0341813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةامٌره عبدالهادي عبدالكرٌم ابراهٌم57923

ناجح5632.5343630.5189.0301813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةامٌره على صبرى عبدالرحٌم57924

ناجح69.539.5343830.5211.532181438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةامٌمه السٌد محمود عبدالعال57925

ناجح563430.535.529.5185.5321813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاٌه حمام عبدالاله ابراهٌم57926

ناجح70.54029.53329.5202.5351813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةاٌه زغلول حماده عز الدٌن57927

ناجح72.546.535.539.537.5231.533181438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةبداره اباظه الدٌب محمد57928

ناجح67.536.5313530.5200.5301813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةبشاٌر ناصر محمد ابو الوفا57929

ناجح483429.534.524170.0311413.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةتسبٌح طلعت ابراهٌم حسٌن57930

ناجح6647.5323432.5212.033181338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةتغرٌد نشات ابو الفتوح الهم57931

ناجح663531.53632200.5351814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةجهاد مواس محمد مواس57932

ناجح5435323730188.028181338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةخلود خالد محمد عبدالموجود57933

ناجح66.536.530.53931203.5331813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةخلود مواس محمد موسى57934

ناجح6640.531.534.523.5196.0351813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةدعاء عادل ابو الفتوح الهم57935

ناجح77563951.537260.534181438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةدنٌا ثروت حافظ محمد57936

ناجح6934.53444.529.5211.535181738املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةدنٌا حارس فوزي رضوان57937

ناجح70.546375031.5235.0351816.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةدنٌا صالح احمد عبدالرحمن57938

ناجح68.533.5313826197.0351813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرانٌا هانً حسنً عبدالمجٌد57939

ناجح5937.531.53723.5188.5331814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرحمه نظٌم سعد ابراهٌم57940

ناجح47332633.520.5160.0301814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرشا فهمى انور فهمى57941

ناجح6739.527.53725196.0331812.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرضا خلف خلف هللا رضوان57942
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ناجح5231.5283421166.5281814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرغد حامد محمد حامد57943

ناجح4933.52935.520167.031181338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرغده رشاد قعود عبدالمجٌد57944

ناجح483421.53520158.5311812.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةروٌدا زغلول ابو الوفا محمد57945

ناجح69.541334927.5220.0341814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرٌم احمد محمود محمد57946

ناجح6235.532.542.525197.5331815.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرٌهام داهش ظهران عبدالراضى57947

ناجح51.535.526.543.520177.0321815.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرٌهام محمد محمود مرشد57948

ناجح6734.53134.521188.0351815.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرٌهام محمود عبدالاله ابراهٌم57949

ناجح74.543.536.546.537238.0331815.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةزٌنب سلٌمان عبدالرحمن سلٌمان57950

ناجح66.54331.553.528222.5341813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةساره اٌمن سمرى جاد الرب57951

ناجح79.55939.559.540277.535.5181738املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةساره رفعت حربى دهشور57952

ناجح79.554385739267.535181638املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةسالمه محمود محمد احمد57953

ناجح7656.537.552.536.5259.035.51813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةساندى اٌمن اضور زكري57954

ناجح57.532294030.5189.0311915.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةسلوى مراد ذكى حسن57955

ناجح59.542.528.53828.5197.0351911.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةسماح مظهر جاد حسانٌن57956

ناجح6440.53440.531.5210.537191338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةسوزان احمد عبدالسمٌع عبدالرحمن57957

ناجح71.5453547.532231.037181438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةشمس حسن حامد عبداللطٌف57958

ناجح6945.533.53934.5221.5361713.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةشهد زغلول عبدالفتاح احمد57959

ناجح6655.532.54831.5233.5361713.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةشهد محمد خلٌفه احمد57960

ناجح61.537.526.534.525185.029181238املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةشٌماء محمود احمد شحاته57961

ناجح58.533.525.535.521.5174.533181138املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةصابرٌن رشدى خضر محمد57962

ناجح60.5442937.524195.0351711.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةصابرٌن عنتر مصطفً عبدالراض57963ً
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ناجح61.541.52637.524190.5321711.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةصباح منصور محمود محمد57964

ناجح55.543.52535.521.5181.0311813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةعبٌر اسعد عبداللطٌف ابوالوفا57965

ناجح51.53929.533.524.5178.0301712.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةغاده حسن فهمى محمد57966

ناجح5434313424177.0331714.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةغاده عبدالرازق جاد عبدالمقصود57967

ناجح58.538.527.53824.5187.0341812.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةفاطمه ابوجبل الحامدي احمد57968

ناجح58.538.528.536.527189.035171438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةفاطمه الزهراء احمد محمد محمود57969

ناجح5846.5313926.5201.0351713.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةفاطمه هاشم احمد هاشم57970

ناجح5145.526.534.521178.5301613.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةفردوس عاطف فاوى مرشد57971

ناجح6950.536.54831235.039181438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةكاترٌن ممدوح مٌالد جاب هللا57972

ناجح654234.53730.5209.039181438املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةكرستٌنا سمٌر ابو الخٌر خلٌل57973

ناجح7858.53856.538.5269.539.51817.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةكرستٌنا ماهر فوزى فرج هللا57974

ناجح5335273822175.0311811.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةكرٌمه محمود حسن محمد57975

ناجح6748364526222.034171238املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةلبنى زغلول حشمت فهمى57976

ناجح78593958.539273.5281715.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمادونا ممدوح رشدى دوس57977

ناجح69.537.5364527215.0361915.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمادونا ٌاسر الوٌز سعٌد57978

ناجح69.53526.55023.5204.5361815.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمرثا حربى جرجس كٌرلس57979

ناجح63.5392646.524199.034171338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمرفت محمد خلف محمد57980

ناجح7341.5355032231.5331714.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمرنا ادور شنوده ٌواقٌم57981

ناجح66.54128.550.527.5214.0351715.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمروه اسامه عبده عبد ربه57982

ناجح6437.52538.523.5188.5361715.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمرٌم احمد محمد احمد57983

ناجح75.55036.548.536.5247.037171838املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمرٌم اشرف ابو الوفا عبدالرحٌم57984
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ناجح60.534274022183.532181538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمرٌم شوقى ضٌف طانٌوس57985

ناجح61.5332540.521181.0341715.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمرٌم صالح مصلح خلف هللا57986

ناجح62.530264021.5180.030181638املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالرحمن جالل محمد57987

ناجح7051.5304729.5228.0351715.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمرٌم عصران ابراهٌم خلٌل57988

ناجح5335.52340.520172.0301714.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمرٌم لطفى فكرى جاد الرب57989

ناجح62.54326.549.524.5206.0341813.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمرٌم ٌوسف عمران ٌوسف57990

ناجح66.5453050.532224.0351714.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمنار السٌد حسن عبدالمقصود57991

ناجح54.535263920.5175.0311614.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمنار جابر السٌد جابر57992

ناجح62.537.527.538.524190.0341614.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمنه السٌد محمود مرشد57993

ناجح57.540.527.54122.5189.0321714.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمنه محمود عبدالكرٌم منصور57994

ناجح79.55939.55739.5274.5391716.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمورٌن مٌشٌل فوزي مسعود57995

ناجح7960405839.5276.539191738املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةندى الكسان عٌاد الكسان57996

ناجح68.544.533.55029.5226.0331816.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةندى عبدالبر محمد عبدالعزٌز57997

ناجح594125.53724186.5331814.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةندى عشرى كمال محمد57998

ناجح5535.5233623172.5321714.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةندي حسن جمال محمد57999

ناجح6637.525.540.522.5192.0341516.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةندي نبٌل ابوالعال محمد58000

ناجح73.531.5313724197.0341613.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةنصره ناصر حامد تمام58001

ناجح703530.53623.5195.034171538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةنورهان طارق محمد امٌن58002

ناجح734233.54625219.5341614.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةنورهان ٌاسر عبدالاله محمد58003

ناجح77.55838.550.536260.534171638املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةنورٌن اكمل سامى مسعود58004

ناجح6937.5303625.5198.0331415.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةهاجر سمٌر غانم شمروخ58005
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ناجح52342834.522170.52913.513.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةهاجر عبد ربه حامد عبد ربه58006

ناجح7243.532.54825221.0341715.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةهاجر فرحات ابوالسعود احمد58007

ناجح5533.525.53522.5171.5311412.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةهدى عبد ربه حامد عبد ربه58008

ناجح6442.52840.525200.030171638املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةهال محمد احمد توفٌق58009

ناجح58.53522.53422172.029131338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةوعد حامد محمد حامد58010

ناجح61.536.525.53423.5181.030151338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةوفاء عبدالرحٌم مخٌمر محمد58011

ناجح6438.523.535.525186.529161538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حسٌن محمد حسٌن58012

ناجح67.534.52437.523186.531151338املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبدالراضً احمد عبدالعزٌز58013

ناجح74.539.53339.525211.534161638املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبدالكرٌم مخٌمر محمد58014

ناجح794534.54026.5225.0371716.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبدالموجود محمود خلف هللا58015

ناجح8057.5385336264.5381615.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا البرت صبحً مهن58016ً

ناجح806039.55840277.5361715.538املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا مجدي عزٌز صموئٌل58017

ناجح544429.54720194.531161538املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةابراهٌم صالح ابراهٌم امٌن58018

ناجح7958395826.5260.5381813.538املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةابوزٌد احمد علً ٌوسف58019

ناجح7659.538.55828260.0381813.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةابوعبٌده ابوالخٌر حمادى ابوالمجد58020

ناجح62.548.5365024221.0331713.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد ابوالنور محمود احمد58021

ناجح786039.55838.5274.0381815.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد اسماعٌل احمد مصطفى58022

ناجح6744.537.547.522218.534181439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد عبدالنعٌم58023

ناجح63.55838.547.530.5238.039171439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد حسام فوزى السٌد58024

ناجح5349.535.54528211.0371713.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد صافً احمد صاف58025ً

ناجح78604057.538273.539181439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد طارق احمد ٌوسف58026
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ناجح6852.538.55730246.0341812.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد عادل حسانٌن اسماعٌل58027

ناجح785937.55729.5261.0361815.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد علً ابراهٌم بكري58028

ناجح44.539344320180.530171239املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد فرج عبدالعال حرب58029ً

ناجح70.55234.555.527239.5341813.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد محمد السٌد صدٌق58030

ناجح69.5523855.527.5242.539181539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد محمود قمصان فاروزي58031

ناجح685437.555.526.5241.5351613.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح ابراهٌم محمد58032

ناجح74.559.54059.539272.540181639املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد ٌوسف احمد حافظ58033

ناجح7760395939.5274.5401815.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسالم السٌد عطاهللا ٌونس58034

ناجح5044.537.552.524208.5361715.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسالم جمال محمد السٌد58035

ناجح5244.53448.521200.0331614.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسالم جمعه العربى محمود58036

ناجح6846.536.549.522.5223.037171439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسالم محمد احمد محمد58037

ناجح6754.53753.525.5237.535161339املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسالم مؤمن غراره غازي58038

ناجح54.5513550.523214.0361413.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسماعٌل محمد خلف محمد58039

ناجح5431.533.544.522185.5341613.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسماعٌل مرزوق ابراهٌم مرزوق58040

ناجح724936.549.534.5241.5341513.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةالبدرى على اسماعٌل على58041

ناجح603932.540.525197.0341513.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةبٌومى محمد بٌومى محمد58042

ناجح424423.54125.5176.0341615.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةثروت السٌد وافً هرٌدي58043

ناجح67.5553247.532234.0361615.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةجاسم الصباح احمد جابر58044

ناجح73453749.534238.5341515.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةجالل محمد جالل اسماعٌل58045

ناجح42.53234.538.522.5170.030151439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةجمال محمد بهى الدٌن محمد58046

ناجح74.550.537.55839259.537171739املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةحاتم مصطفى احمد طلٌبه58047
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ناجح64383438.527201.5361615.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةحسام جبرٌل احمد عثمان58048

ناجح43.53021.53720152.0301412.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةحسن اشرف محمد الشمبلى58049

ناجح433131.536.520162.029121439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةحسٌن محمد على فراج58050

ناجح4934.534.541.526.5186.032141439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةخالد محمد عثمان طه58051

ناجح79.55039.555.539.5264.038161639املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةزٌاد كرٌشه اسماعٌل السٌد58052

ناجح67.55233.55032235.0371417.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةزٌاد مٌسره احمد مرزوق58053

ناجح4332.528.540.524168.5321314.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةزٌاد ناصر البدرى خلف58054

ناجح51.534.5293923177.032151539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةسالم الحسٌن حسانٌن حسن58055

ناجح67.5553957.539258.037151839املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةسامر احمد احمد عبدالرحٌم58056

ناجح8060406040280.0381718.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةسٌف النصر احمد علً احمد58057

ناجح76.547405436.5254.036151839املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشرٌف اٌمن غراره غازي58058

ناجح69.5464049.539244.0361516.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةصالح محمد محمد على58059

ناجح48.538.53038.527182.533111439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةضاحى ابراهٌم ضاحى احمد58060

ناجح57.537.53340.527.5196.0341213.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةضاحى عبدالباسط احمد ابوالمجد58061

ناجح7842.534.546.520.5222.029141239املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن فوزي حماده احمد58062

ناجح5938.530.54122191.0291512.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالعال نجدى عزالدٌن عبدالعال58063

ناجح6543.538.549.520.5217.0311515.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز محمود عمر محمد58064

ناجح6744.538.54720217.0321516.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالاله احمد حسانٌن عبدالستار58065

ناجح56.541354820200.5331416.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد عارف على58066

ناجح6440384520207.0291616.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالباسط نورالدٌن عبدالمجٌد58067

ناجح5235.528.538.521175.5291414.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالمهٌمن صبرى عبدالعال غزالى58068
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ناجح503226.53420162.5301313.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعصام غرٌب كتانه عطٌه58069

ناجح64.537303920190.5311416.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعلى احمد اسماعٌل عبداللطٌف58070

ناجح6644.5334820211.533141539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعلى محمود على محمود58071

ناجح75443752.521229.5351416.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعوض ناصر سعد الٌن عبدالرحٌم58072

ناجح744734.550.520226.0331415.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةفتحً محمود رجب جبرٌل58073

ناجح58.543.533.541.520197.030141539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةفهد حسٌن سعد عل58074ً

ناجح78.550395326.5247.0351515.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌم احمد نور الدٌن سلٌم58075

ناجح74.537.536.548.521218.0311315.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌم رمضان عطٌه محمد58076

ناجح59.534.536.54820198.5301415.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالرسول محمد عبدالرسول58077

ناجح5734.53446.520192.0311515.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحسن السٌد ابوزٌد عبدالسالم58078

ناجح57.53934.54320194.0291414.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد ابوالخٌر عبدالرحمن ابراهٌم58079

ناجح7341385220224.0301516.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد احمد فؤاد محمد58080

ناجح75403750.521223.5331516.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد صابر58081

ناجح62.53837.55020208.0301516.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد حسٌن عل58082ً

ناجح73.54236.552.521225.5311415.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد بدوى على سلٌمان58083

ناجح7344.53846.531233.0361314.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد جابر عبدالحفٌظ مصطفى58084

ناجح60.534.537.540.526.5199.5361413.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد حافظ عزالدٌن حافظ58085

ناجح7435384629.5222.536151439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد حسنً محمود حسن58086

ناجح68.535393923204.536131339املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد خالد منصور محمد58087

ناجح63343242.520.5192.032141539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد علً محمد عبدالنعٌم58088

ناجح68.53437.546.528214.536151639املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد كمال حافظ عبدالمجٌد58089
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ناجح673631.544.524203.0361414.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد محمود عبدالرحٌم محمود58090

ناجح76.5333843.522.5213.5361314.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد مختار محمد فاٌد58091

ناجح78523954.537260.5351614.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد همام احمد ٌوسف58092

ناجح51.530.532.535.521.5171.5341514.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد محمد على58093

ناجح533131.53521.5172.032131439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود جمال محمود فراج58094

ناجح724037.54832.5230.0341414.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود حسنً محمود حسن58095

ناجح7132.53741.525.5207.535151639املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود رمضان غراره غازي58096

ناجح5733.5384128197.5361413.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود عادل احمد محمد58097

ناجح59.53237.54025.5194.5351414.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود على محمد عل58098ً

ناجح66.53637.542.525207.5361413.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود فرج محمد عبدالعال58099

ناجح52.53329.537.523175.534161439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود حافظ58100

ناجح6935343923.5200.532181439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود وائل تمام جبرٌل58101

ناجح58323641.524.5192.0331814.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحى محمد هرٌدى السٌد58102

ناجح58.53635.543.525.5199.0321814.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى عبده احمد عبدالعال58103

ناجح65393748.526215.5321814.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى هشام حمادي ابوالمجد58104

ناجح573638.54023.5195.030141439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمنصور خالد منصور محمد58105

ناجح66.5503848.538241.0331614.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف ابراهٌم سلٌم حربى58106

ناجح695337.554.536.5250.533181539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد محمد احمد58107

ناجح49.536.5405127.5204.5281812.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف السٌد ابوزٌد عبدالسالم58108

ناجح76.5583958.538.5270.533181439املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف حسٌن على احمد58109

ناجح70563557.537255.5321813.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف خالد فراج محمد58110
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ناجح4841.535.54125.5191.5271812.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف عابدٌن ابوالفضل احمد58111

ناجح51.53739.539.526193.5321611.539املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف محمود ابوالوفا محمود58112

ناجح78.557.539.55739.5272.035181437املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسراء السٌد محمود ابراهٌم58113

ناجح7850.539.55536.5259.5341815.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسراء جبرٌل بكرى جبرٌل58114

ناجح75.555.54055.539.5266.0361818.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالعلٌم نورالدٌن عبدالمجٌد58115

ناجح7548.53955.529.5247.532181337املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسراء فرج خلف هللا محمد58116

ناجح59.543.536.538.522200.031181337املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسماء ابو بكر محمد محمود58117

ناجح8060406040280.0391819.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسماء محمود راشد ابوالدهب58118

ناجح4937.5264122.5176.038181337املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاسماء محمود عبدالسالم السٌد58119

ناجح76524057.538263.535181437املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاالء محمد محمود احمد58120

ناجح76.549.539.557.538.5261.5341815.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةالزهراء اشرف جالل محمد58121

ناجح60.5363038.522187.0291812.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةالزهراء على عبٌد هللا جبرٌل58122

ناجح58.540.52942.525.5196.0321813.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةامال عثمان احمد فراج58123

ناجح77534058.539267.5361814.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةامنه السٌد عزٌز سالم58124

ناجح78.559.54058.539275.535181837املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةامنٌه حامد اسماعٌل عطٌه58125

ناجح7850.53956.538262.0341815.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةامنٌه غلوش احمد عزٌز58126

ناجح79.559.5406039.5278.5341812.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةامنٌه ممدوح ابراهٌم فارس58127

ناجح564022.53722177.5301814.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةامٌره سعدالدٌن محمد حسانٌن58128

ناجح786039.56039.5277.035181637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةامٌره محمد السٌد محمود58129

ناجح72.54934.548.536240.5331815.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةامٌمه السٌد احمد عبدالرحمن58130

ناجح6442.52640.523196.031181537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاٌمان اشرف احمد محمد58131
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ناجح805638.557.538.5270.5331813.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاٌمان الصباح محمد ابوالقاسم58132

ناجح7959.5406039277.5341816.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاٌمان رجب ابراهٌم سلٌمان58133

ناجح75.55236.54131236.033181637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاٌه خضٌرى محمد خضٌرى58134

ناجح7851.535.553.536.5255.0331815.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةبسمه خالد على نورالدٌن58135

ناجح684536.538.529217.0311815.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةتوكال حمدي ماهر محمد58136

ناجح765538.55339261.534181737املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةخلود احمد محمد جبرٌل58137

ناجح8056.538.55440269.0361817.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةخلود محمد فؤاد على58138

ناجح7955.53652.535.5258.5351816.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةدعاء رمضان احمد حجازي58139

ناجح76.549.538.547.535.5247.535181637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةدعاء عبدالباسط احمد عبدالباسط58140

ناجح71.5433645.535.5231.534181637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةدعاء عبدالعلٌم احمد ابوالدهب58141

ناجح644831.537.526.5207.5331816.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةدنٌا جبرٌل عبدالرحٌم محمود58142

ناجح78.55139.55338.5260.534181637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةدنٌا قناوي فاروق قناوي58143

ناجح78.56039.559.539276.537181737املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةرانٌا حمدى جابر سلٌمان58144

ناجح583722.53821.5177.032181637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةرانٌا عصام احمد عبدالباسط58145

ناجح7959406040278.037181637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةرحاب ابراهٌم امبابً ابو الحمد58146

ناجح79.560406040279.538181737املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةرحاب محمد جالل محمد58147

ناجح6036.53037.523.5187.531181437املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةرقٌه الحسٌن حسانٌن حسن58148

ناجح7455.5374937252.534181637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةرنا عبدالواحد احمد صاف58149ً

ناجح695537.549.536247.0311615.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةروٌدا عبدالحفٌظ على محمد58150

ناجح74573854.537260.530161637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةرٌهام ٌاسر ابو المعارف مصطفى58151

ناجح7455.5394935.5253.0361717.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةزهراء محمد خلف احمد58152
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ناجح72.55538.55036.5252.536171637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةزٌنب احمد محمد السمان58153

ناجح67.55236.54026.5222.5311716.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةزٌنب احمد محمد امٌن58154

ناجح71.55737.54936251.036161737املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةزٌنب محمد بدٌوى على58155

ناجح7356.537.55237256.036171737املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةساره احمد حسن على58156

ناجح7155.536.54931243.035161637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةسمر محمود محمد همام58157

ناجح54.541.531.541.524193.0301716.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةسناء السٌد بالل حسٌن58158

ناجح73.5503542.525.5226.5351616.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةسها رافت محمد ابوالمجد58159

ناجح46.541283420169.528161237املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةسهٌر السٌد فاٌز قناوى58160

ناجح5951.531.54724213.033151537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةسهٌر حمدى محمد ابوالمجد58161

ناجح67.55635.538.529226.5331614.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةسهٌر محمود احمد محمود58162

ناجح7458405540267.0361514.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشاهٌناز فٌصل عمر محمد58163

ناجح79.5594059.540278.034171537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشروق عبدالرازق سلٌم عطاٌه هللا58164

ناجح7456394831.5248.537171437املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشروق عبدالعال عبداللطٌف طاٌع58165

ناجح77.559.538.553.535264.0351614.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشروق محمد ثابت عمران58166

ناجح6842.5374330.5221.032161737املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشهد الباشا فتحً محمد58167

ناجح55.53737.534.524188.530151437املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشهد السٌد فراج احمد58168

ناجح77.557405940273.5371516.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشهد محمد جالل محمد58169

ناجح78.559.5405940277.0361714.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشهرزاد مدحت على علوان58170

ناجح68.549.5305031229.0351815.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشٌماء اسعد ابو المعارف مصطفى58171

ناجح48.540.5254123.5178.530161337املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشٌماء الصباح مزٌد محمد58172

ناجح634424.537.526195.0321614.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةشٌماء جبرٌل محمد محمود58173
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ناجح59382938.524.5189.030161437املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةصفاء السٌد محمد على58174

ناجح72.556395638.5262.037161537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعائشه عمر نصرالدٌن عمر58175

ناجح7855.539.56040273.038161337املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعبٌر خالد عبدالرحمن احمد58176

ناجح7756406040273.038171337املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعزه ابراهٌم محمد محمد58177

ناجح53372134.521166.5301610.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعزه جالل خلف جالل58178

ناجح513734.545.523.5191.530171337املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعال احمد محمد احمد58179

ناجح63.53627.541.528196.537161437املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةغاده ابو الخٌر راغب احمد58180

ناجح6637.52846.535.5213.535171337املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةغاده خالد عبدالرحمن ٌونس58181

ناجح734433.54932.5232.0371513.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةغاده رمضان احمد حجازى58182

ناجح7151.526.54728224.0331513.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةغاده شعبان رجب محمد58183

ناجح8060406040280.0361616.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةغاده غنامى عبدالاله محمد58184

ناجح67552852.522224.531161537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةفاتن السٌد عبدالعزٌز احمد58185

ناجح59.5402538.522185.030171237املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةفاطمه ابراهٌم محمد عزب58186

ناجح65392538.528.5196.0371412.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةفاطمه جمال جالل عبدالعزٌز58187

ناجح64.53726.543.527198.534161237املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةفاطمه خلف محمد فراج58188

ناجح62.55037.552.532234.5301612.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد البدرى محمد58189

ناجح6742.528.545.532215.5331712.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةفرح خالد عبدالرحمن ٌونس58190

ناجح6551.524.54022.5203.530171537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةفرحه عبدالرحٌم عمر محمد58191

ناجح61.53428.539.521.5185.033171537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةفرحه عثمان احمد فراج58192

ناجح7648.53951.533.5248.5351715.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةكرستٌنا مٌنا ٌوسف عبٌد58193

ناجح73.553.5385033.5248.5341615.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةلٌلى ٌاسر جابر عبدالعال58194
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ناجح7152.5375630.5247.033171737املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمارٌنا الرومانى ٌوسف عبٌد58195

ناجح4835.5223923167.5321615.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمروه محمد الدردٌر مصطفى58196

ناجح76.55739.558.539270.5341815.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمروه محمود محمد حسنٌن58197

ناجح77.55839.558.539.5273.037161637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم ابراهٌم جالل احمد58198

ناجح79.5584059.540277.0361715.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم احمد محمد احمد58199

ناجح72.54431.548.535231.529181737املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم حسٌن السٌد عمر58200

ناجح78.5494053.538.5259.534181737املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم خالد عباس مبارك58201

ناجح7650.538.548.531.5245.0321815.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم صالح خلٌل سلٌم58202

ناجح5837.5293723184.526181637املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةملوك على عارف محمد58203

ناجح76.5573955.539267.038181737املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمنار شعبان رمضان جالل58204

ناجح8058405940277.0371815.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمنار عبدالباسط محمد حسن58205

ناجح79.558405239268.5371816.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمنار ٌسرى عبدالاله محمد58206

ناجح74.545.539.543.533.5236.534181537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمنه احمد على محمد58207

ناجح8058.54059.540278.0341816.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمى عزالدٌن محمود عبدالرحمن58208

ناجح76513956.532.5255.0341816.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمٌاده محمد محمود عمر58209

ناجح76413137.523.5209.0341716.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةنداء عبدالحلٌم حافظ عبدالمجٌد58210

ناجح7959405940277.0351817.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةندى انور السادات محمد58211

ناجح7655.537.55638.5263.536181437املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةندى جمال حلمى الوردانى58212

ناجح765838.55739268.5361813.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةنسمه حربى السٌد حربى58213

ناجح5639304029.5194.5361814.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةنها جبرٌل السٌد جبرٌل58214

ناجح6842.531.542.528.5213.0351814.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةنهال احمد حسن عبدهللا58215
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ناجح73.542395639.5250.0361814.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةنورهان احمد محمد جبرٌل58216

ناجح76.5473957.538.5258.5351814.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةنورهان السٌد عباس مبارك58217

ناجح74.55437.55628.5250.535181437املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةنورهان سلٌمان جابر سلٌمان58218

ناجح735037.554.527.5242.5321813.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةهاٌدى القذافى حسٌن محمد58219

ناجح55.537.53240.522187.532161337املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن اسماعٌل البدرى امٌن58220

ناجح75.5524058.538.5264.533181337املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ناصر محمد احمد58221

ناجح72.543.5354323.5217.533171437املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن وائل على احمد58222

ناجح66.536.532.552.531.5219.5321613.537املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌامنه رشدى عبدالعال احمد58223

ناجح7352.538.55538257.038181940املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  ابراهٌم امٌن مراد امٌن58224

ناجح6948.53850.534240.037181840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  ابوالحمد حسنً ابوالحمد عبدالمول58225ً

ناجح695133.552.534240.036151940املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  ابوالحمد عبدالمولً ابوالحمد عبدالمول58226ً

ناجح654435.549.536230.038171940املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  احمد اسامه احمد عبدالرحٌم58227

ناجح74.5533956.536259.0371818.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  احمد محمد حافظ عبدالموجود58228

ناجح63.54635.54935229.035171940املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  احمد محمد علٌو محمد58229

ناجح5336.52942.535196.033181840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  احمد محمد محمد صالح58230

ناجح78.560406040278.538181740املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  احمد مصطفً احمد ابوالوفا58231

ناجح63.543.534.547.532221.031161740املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  احمد مصطفً الطاهر ٌسٌن58232

ناجح75.553.5405639.5264.536181940املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  حسن محمد حسن عل58233ً

ناجح7351.53957.537.5258.534181940املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  حسن مصطفً السٌد عبدالغفار58234

ناجح67.549.5344936236.0381617.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  حمدي فراج ابوالمجد فراج58235

ناجح654534.543.531.5219.5361714.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  خالد صالح ابوالوفا خلف هللا58236
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ناجح73.557.539.552.532.5255.536181840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  سرحان القذافً احمد سرحان58237

ناجح74.554.53855.531253.535181740املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عبدالرحمن القذافً محمد عبدالرحمن58238

ناجح543929.54131.5195.034181540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عبدالرحمن خلف محمد علٌو58239

ناجح56.54236.54836.5219.538181740املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عبدالرحمن خلف محمود عبدالموجود58240

ناجح65.5392742.524198.033181840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عبدهللا رجب عبدالعزٌز اسماعٌل58241

ناجح5239.536.54334205.030171840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عبدالمسٌح غطاس اٌراد اٌوب58242

ناجح61.537.53452.531.5217.0361819.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  علً احمد علً عبدهللا58243

ناجح75.55736.55838265.034182040املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  علً السٌد محمد عل58244ً

ناجح62.5423553.532225.034182040املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  علً عبدالعظٌم عزالدٌن عل58245ً

ناجح74.55839.55636.5264.5371817.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عماد محمد ابوالحمد عبدالمول58246ً

ناجح72.559405636263.5361818.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عمر العربً خلف هللا فراج58247

ناجح44.5372542.522.5171.526161240املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عمرو دٌاب غانم عل58248ً

ناجح48412546.520.5181.0301615.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عٌسى احمد علً احمد58249

ناجح5338355129.5206.5331815.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  فارس ابو المعارف ابراهٌم حسن58250

ناجح534133.546.523.5197.5301717.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  كٌرلس رافت ابراهٌم اٌوب58251

ناجح62383947.528.5215.030171840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  كٌرلس صدٌق صادق لبٌب58252

ناجح5050.5355431.5221.0361617.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  محمد احمد ابوالحمد كتانه58253

ناجح66584056.536256.539181940املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  محمد السٌد عاطف محمد58254

ناجح69.558385135251.536181840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  محمد القذافً محمد عبدالرحمن58255

ناجح69.550384836.5242.036151440املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  محمد المغربً اسماعٌل محمد58256

ناجح544933.551.530218.0331717.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  محمد رشوان مطرود محمد58257
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ناجح5448.53452.529218.034161840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  محمد عبدالناصر عبدالنبً حسنٌن58258

ناجح5144.534.55226.5208.532161840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  محمد عصام ابوالدهب عبدالرحٌم58259

ناجح524332.55426207.5331417.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  محمد محً الدٌن مصطفى عطٌت هللا58260

ناجح7056405738.5261.535181840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  محمد مصطفً كامل ابوالمجد محمد58261

ناجح58.549.535.546.530220.032161640املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  محمود محمد خلف عبداللطٌف58262

ناجح46.544.53643.529.5200.0321616.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  مصطفى ناصح عبدالنبً حسانٌن58263

ناجح574430.542.531205.0281415.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  مؤمن احمد عبدالعزٌز احمد58264

ناجح57.550.5364828220.0291516.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  مٌنا امٌن الدٌب سعد58265

ناجح71.554.54054.537.5258.037171840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  ٌاسر حسٌن سٌداحمد محمدمراد58266

ناجح70.551.54049.537.5249.0321717.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  ٌسً جادالكرٌم عشم هللا عوض58267

ناجح534337.539.525198.0321516.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  ٌوسف احمد نصرالدٌن جوهر58268

ناجح5546.528.54629.5205.5321316.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  ٌوسف اشرف عبدالصبور محمد58269

ناجح4946.53546.528.5205.530151640املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  ٌوسف رشوان عبدهللا رشوان58270

ناجح75.555.54053.538.5263.0381717.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  اسراء السٌد حسن عبدالرحٌم58271

ناجح66.54731.54434223.034161740املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  امٌره فراج ابوالمجد فراج58272

ناجح60473645.532220.5361616.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  اٌمان ممدوح فضل هللا مصطف58273ً

ناجح50.5482935.530193.034161840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  اٌه احمد ابوالوفا حسنى58274

ناجح63.5493445.531223.0281816.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  اٌه احمد كمال رشوان58275

ناجح78594051.539267.538181840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  بسمه عبدالظاهر اسماعٌل محمد58276

ناجح70.55237.55232.5244.5351617.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  بسمه محمد خلف هللا محمد58277

ناجح5945.53244.526.5207.5341815.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  خلود محمود حسن رشوان58278
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ناجح6449.53848.533233.0361616.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  دنٌا محً الدٌن السٌد عبدهللا58279

ناجح67.55039.54836241.037181740املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  دٌنا عبدهللا فضل عبدهللا58280

ناجح55.5543842.535.5225.5311817.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  راندا محسن قناوي ماض58281ً

ناجح74593757.536.5264.0371818.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  سالً محمد عبدالصبور عبدالاله58282

ناجح7256.539.55636260.0361616.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  سماح جمال علً المصري58283

ناجح68.554.5345131239.0381718.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  سهً عرفات احمد ماض58284ً

ناجح65.543.537.54632224.538161940املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  سوسن اسماعٌل احمد احمد58285

ناجح494127.533.521172.0321618.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  سٌده علً عزالدٌن عبدالاله58286

ناجح56403136.520183.5351717.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  شرٌهان نورالدٌن حامد احمد58287

ناجح6151.53645.536230.0381718.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  شٌماء حسٌن احمد محمد58288

ناجح7260385438262.037181740املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  صفاء عماد ابوالمعارف عبدالرحٌم58289

ناجح775835.547.532.5250.5381718.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عال حسٌن حمدي علً ابوالفتوح58290

ناجح74.557365137255.538171940املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عال حمدي محمود ابوزٌد58291

ناجح62.5523249.529225.0361615.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عال خلف احمد عبدالرحٌم58292

ناجح73.55632.55134.5247.5361718.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  عال عبدالرحٌم حسنً ابو الحمد58293

ناجح6255304227.5216.5371718.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  لبنى محمد ابراهٌم عبدالرحمن58294

ناجح76.560395238.5266.037171940املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  مرٌم مختار عبدالقادر حسٌن58295

ناجح59.55134.543.528216.538171840املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  منار سٌد خلٌل ابراهٌم58296

ناجح495028.53826191.5351418.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  منار ناجً رمضان عبدالحمٌد58297

ناجح52.5533237.525200.0341717.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  مى خالد جالل عبدالعال58298

ناجح745739.555.536262.036181940املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  مٌار محمد عاطف محمد58299
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ناجح75.55739.554.537.5264.0341619.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  ندا مصطفى محمود سالمان58300

ناجح72.555.539.54838253.5361619.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  ندي حسب خلف هللا حسب58301

ناجح65.553.538.55135.5244.0331619.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  نهً محمود غازي محمود58302

ناجح6636.536.54229210.033162040املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  نورهان نورالدٌن حامد احمد58303

ناجح5846354328.5210.534161740املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  هدي احمد سٌد فراج58304

ناجح75.55639.55337261.0351618.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  هدٌر احمد حامد حسن58305

ناجح54.539344328198.5341518.540املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  هند ابراهٌم علً محمد58306

ناجح72.550405335250.5381519.534املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةاثناسٌوس فاٌز سامً عطا هللا58307

ناجح55.5433046.528203.030151735املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةاحمد صدٌق محمود احمد58308

ناجح41352942.525172.5301418.536املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةاحمد محروس محفوظ عبدالعظٌم58309

ناجح5336.530.54324187.0321516.534املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةبهاء محمود عثمان عبادى58310

ناجح4639.524.54426.5180.5401418.533املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةسعٌد ماهر ٌونان مسعد58311

ناجح6747.539.55337.5244.5351518.534املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةشهاب عبدالباسط عبادى السٌد58312

ناجح61.55339.554.535243.533151935املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد قدري عبدالحمٌد محمد58313

ناجح70.54539.55236243.0361419.535املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم ٌاسر عبدالرحٌم خلف هللا58314

ناجح705139.550.533.5244.536162036املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةعبدالموجود محمود عبدالرحمن عبدالموجود58315

ناجح71.546384831234.5341519.534املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةعبدالناصر عبدالباسط ابو العز ابو القاسم58316

ناجح50.542.5314625.5195.5301419.533املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةعلى اسعد على كتانه58317

ناجح6048.53748.528.5222.5401619.535املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةعٌاد مٌنا عٌاد عطاهللا58318

ناجح75543750.537.5254.0401517.536املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةفٌلوباتٌر اسعد ٌوحنا عوض58319

ناجح5745.529.54425.5201.525151634املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةكرٌم ضاحى على خلف هلل58320
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ناجح80604057.538.5276.0401518.535املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمارسلٌنوا راضى شاكر لبٌب58321

ناجح64.54237.542.535221.5261316.533املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف حافظ خلف هلل58322

ناجح48.54431.54733.5204.5281415.534املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمحمد فاروق احمد خلف هلل58323

ناجح64.549344935231.5271317.535املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمحمد مختار عبدالرحٌم خلف هلل58324

ناجح67.550.535.549.534.5237.537.51417.536املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمٌنا ابراهٌم كامل حسب هللا58325

ناجح5847.533.54931219.0291315.533املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةٌاسٌن عبدالودود رشوان عبدالرسول58326

ناجح63.54235.54830219.0311317.534املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةابتسام ماهر عبدالرحٌم غانم58327

ناجح77.549.53946.535.5248.036151635املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةابتسام محمود حافظ عبدالهادى58328

ناجح7749.53950.537.5253.5391517.536املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةاناسٌمون داود اٌوب حنا58329

ناجح69.549.5374833.5237.5351515.534املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةاٌه خلف على محمد58330

ناجح65.55236.549.531234.5351317.535املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةبسمه خالد على محمد58331

ناجح72.543.537.548.532234.0351618.534املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةتهانى خالد الجندى توفٌق58332

ناجح77.55739.553.534261.5351518.536املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةخلود احمد بدوى محمد58333

ناجح69.54435.55033.5232.5311617.533املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةرحاب عبدالاله على حسانٌن58334

ناجح5243354831209.040141634املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةسٌمون نبٌل زاكى جرجس58335

ناجح7959405640274.0351418.535املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةشهد بكرى عبدالرحمن عبدالموجود58336

ناجح754939.54729239.5371517.535املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةشٌماء توفٌق الجندى توفٌق58337

ناجح78.559385135.5262.033162034املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةفاطمه بدوى عبدالحفٌظ خلف هلل58338

ناجح6544.538.54431223.038.51619.536املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمارتٌنا ناجح موسى عوض58339

ناجح77.555405038.5261.036.51519.535املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمارى فوزى بدارى جاد58340

ناجح73.559384737254.540162034املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمارى مشوادى صابر عوٌضه58341
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ناجح72.5563846.535.5248.539172033املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمارى منصور سلٌمان جوهر58342

ناجح564731.54632.5213.035151833املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةماري رفعت ولٌم فهم58343ً

ناجح6145.53240.527.5206.536131934املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمارٌا مرقص عٌسى سلٌمان58344

ناجح76.55939.54836259.037162035املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمارٌنا ثروت رشدى زكى58345

ناجح7457.5383936.5245.039152034املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمرٌم حنا سعٌد ابراهٌم58346

ناجح7959406040278.035152033املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمنار احمد حافظ عبدالهادى58347

ناجح7857.53855.539.5268.536162035املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةنادٌه رجب عبدالوهاب عبدالموجود58348

ناجح66523645.529.5229.0281518.534املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةنورهان حسن زغلول حسن58349

ناجح795037.550.535.5252.534171936املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةهبه جمال احمد خلف هللا58350

ناجح6347.53747.531.5226.530171935املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبدالعلٌم شعبان محمد58351

ناجح6150324731221.0331518.535املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةابانوب شفٌق جرجس جوده58352

ناجح68513548.534.5237.035.51617.535املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةابانوب منٌر نظٌر ساوٌرس58353

ناجح55.547.5354633217.032.51618.535املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةابرام اٌمن مٌخائٌل عبدالمسٌح58354

ناجح60.55033.546.535225.533.5171735املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةابرام عاطف انٌس سٌدهم58355

ناجح7455365137253.034.51517.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةابراهٌم هانى مرٌس ابراهٌم58356

ناجح6139324631209.0321515.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاحمد التونسى محمود السنوسى58357

ناجح73.55235.55036247.0341817.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد امٌن58358

ناجح5944.533.546.535.5219.0351516.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاحمد جمال محمود السنوسى58359

ناجح78.5513745.535.5247.5341617.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاحمد خلف سعد محمدٌن58360

ناجح61.5483447.536227.0341616.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاسماعٌل عثمان اسماعٌل عبدالعظٌم58361

ناجح705832.54833.5242.035.51718.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةامٌر جرجس رومانى سفٌن58362
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ناجح69.55134.548.536239.5341717.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاٌمن حمام نورالدٌن عبداللطٌف58363

ناجح64.5493545.533227.0341717.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةباخوم نظٌم مكٌن ساوٌرس58364

ناجح6751364835237.035.51518.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةباسم عاطف عبدالشهٌد داود58365

ناجح65533452.533.5238.0341716.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةبساده عاطف ثابت فرج58366

ناجح60.551354835229.532.51516.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةبساده عماد ثابت فرج58367

ناجح77.557395837.5269.038.51718.536املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةبٌتر مجدى رفعت ابراهٌم58368

ناجح53.550.53146.532.5214.0311517.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةبٌشوى منٌر دانٌال مهنى58369

ناجح715134.54836240.536.51518.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةجرجس شنوده ٌوسف حبٌب58370

ناجح67.55132.54632229.035.51516.536املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةجرجس عبدالمسٌح نصر ابراهٌم58371

ناجح68563447.533.5239.0301515.535املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةجمال عاطف جمال حامد58372

ناجح66.551354832.5233.032161633املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةشرٌف عاطف حمٌد احمد58373

ناجح64.55135.544.533228.532.51513.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةعبدالمسٌح عاطف عبدالسٌد جوده58374

ناجح6852364733236.034171636املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةعزالدٌن حسن عزالدٌن ابراهٌم58375

ناجح70483749.532.5237.033161735املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةعالء حمدى نورالدٌن عبداللطٌف58376

ناجح62.548.53343.530.5218.030161734املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةعلى حسٌن عاٌد احمد58377

ناجح59473443.532215.5321517.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةكرٌم خالد عبدالبارى سلٌمان58378

ناجح65.5513643.533.5229.535.51516.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةكمال كامل بخٌت ابراهٌم58379

ناجح685737.548.533244.034.51517.535املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةكٌرلس فوزى ثابت مٌخائٌل58380

ناجح61503647.532.5227.033.51516.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةكٌرلس كامل بخٌت كامل58381

ناجح725138.54933243.534161736املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةماجد حامد عبدالغفار محمد58382

ناجح64.550354331223.5311817.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمحمد احمد فاروق حسن58383
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ناجح79594056.536270.5351517.536املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمحمد حسن محمود رسالن58384

ناجح6451354331.5224.5301516.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالاله امبابى عبداللطٌف58385

ناجح70.5583453.532.5248.5351817.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمحمد فٌصل محمد حسن58386

ناجح72.559395436260.5371717.536املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمحمود احمد موسى حسن58387

ناجح66.5503541.533226.0331817.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمحمود حسٌن متولى ابراهٌم58388

ناجح635035.54133222.5331717.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمحمود فراج محمود عبدالغنى58389

ناجح54.546.53343.532.5210.031.5151633املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمكٌن نظمى مكٌن ساوٌرس58390

ناجح57.551.530.543.528211.033.5151634املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةٌسى اشرف عبدالفادى سعد58391

ناجح64463548.532.5226.034.51516.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةٌسى اٌمن جرجس ٌواقٌم58392

ناجح67.547364935234.5341518.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةٌسى حربى بسطا جوٌد58393

ناجح63.547354633224.534.51416.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةٌسى عاطف جرجس محروس58394

ناجح49.546354332.5206.0351518.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةٌسى مرقس دنٌال مهنى58395

ناجح574635.549.532.5220.5341617.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةٌوسف رفٌق ٌوسف بشاى58396

ناجح52.5493451.532.5219.530151634املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةٌوسف عامر جمال حامد58397

ناجح52.548355132.5219.0301517.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد امٌن على58398

ناجح775439.553.535259.0351718.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةابتسام ٌوسف كمال ٌوسف58399

ناجح48.546.53443.532204.5291816.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاحالم على عبدالهادى عبدالحلٌم58400

ناجح7155375235.5250.5381817.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةازهار محمد امٌن طلٌبه58401

ناجح70.5604054.538.5263.5381817.535املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاسماء صفوت عبدالحلٌم محمود58402

ناجح78.5603956.538272.0391818.535املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاسماء عاطف نور الدٌن محمد58403

ناجح68.554385335248.5381818.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاسماء محمد حسٌن محمد58404
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ناجح73.55437.555.536256.5391818.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاٌفلٌن جوده جرجس جوده58405

ناجح76.55438.550.534253.5381818.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاٌمان على عبدالنعٌم على58406

ناجح63463551.535230.5391818.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةاٌمان على محمد احمد58407

ناجح7849385537257.039181834املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةبسمه محمد عطاهلل حسن58408

ناجح7652.53853.534.5254.5371818.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةدالٌا حسٌن احمد حسٌن58409

ناجح77.55639.55637266.0401819.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةدمٌانه وجٌه فوزى بشاى58410

ناجح7445355435243.0311818.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةدٌنا احمد مصطفى حامد58411

ناجح68.551.53642.531.5230.033181433املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةدٌنا محمد السٌد عبدالمولى58412

ناجح7957375539267.0361817.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةذات الحسن رٌان محمد رسالن58413

ناجح74.546.535.547.533237.037181734املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةرانٌا ابو السعود عبدالهادى عبدالحلٌم58414

ناجح68553749.532.5242.0361814.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةرحاب صالح عبداللطٌف احمد58415

ناجح58.551.5354932.5226.5371814.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةرٌهام عزت مهنى سلٌمان58416

ناجح58.548.5313931.5208.536181434املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةساره حلمى فاٌق حلمى58417

ناجح71.548.529.54831.5229.034181635املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةساره مصطفى عبدالاله عبدالغفار58418

ناجح75603758.536.5267.039181635املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةسلسبٌل محمود احمد محمود58419

ناجح6153344831.5227.537.5181434املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةسٌلفانا جمٌل شمعون جبرائٌل58420

ناجح77.553395433.5257.0351814.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةشوق ابو السعود عبدالرازق رٌان58421

ناجح67.550.5335026227.035181634املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةشٌماء صالح التونسى حسن58422

ناجح5552.5355231.5226.0361815.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةصفاء مجدى انور ساوٌرس58423

ناجح75.555.53751.535254.537181835املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةعال مرسى على عباس58424

ناجح67.55438.547.530.5238.0371816.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةفاطمه الزهراء الشداد زغلول بركات58425
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ناجح72.55435.55533250.0331816.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةفرحه عبدالرسول على حفنى58426

ناجح685434.54931.5237.035181634املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةكاترٌن سمٌر جابر شكرى58427

ناجح6654.534.55430239.033181633املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةلٌلى عاطف حامد حسن58428

ناجح735337.548.531243.033.5181633املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمارتٌنا مسعود مهنى صلٌب58429

ناجح68.554.5374529.5234.534.5181533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمارجٌنا اسحاق بولس بباوى58430

ناجح74.556.539.55432256.535.5181733املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمارٌه بطرس حبٌب فلٌفل58431

ناجح60.548.535.54831.5224.034141733املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمروه عبدهللا عبدالاله عبدالغفار58432

ناجح72493855.532246.536161734املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمرٌم رشاد التونسى حسن58433

ناجح6557.537.55233245.036181735املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمرٌم فتحى سند فلفل58434

ناجح67.555355334244.5361817.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمنار عزمى ٌوسف بباوى58435

ناجح72.549.538.552.535.5248.5351817.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمنه هللا مختار ابراهٌم عبدالعال58436

ناجح73.55838.55635.5261.5361817.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمنه على حسن محمدٌن58437

ناجح7355.5385135252.537.5181733املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمٌرنا عاطف فاٌق حلمى58438

ناجح6042.5384933222.5371816.533املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةنجوى ناصر عمران سرحان58439

ناجح76573856.535262.536181734املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةنورا محمد حسن محمد58440

ناجح7446375534246.0371616.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةنورهان حسن محمد حسن58441

ناجح8058.53957.536.5271.5371517.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةنورهان مصطفى حسٌن محمدٌن58442

ناجح805839.55737271.5371617.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةنورهان مظهر سعد محمود58443

ناجح76.55538.55435.5259.533.51617.534املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةهدٌر اٌمن شمشون جبرائٌل58444

ناجح78.556.5405837.5270.5381616.537املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاحمد اشرف خلف شعبان58445

ناجح77.551.5395435257.0401614.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاحمد السٌد محمد احمد58446
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ناجح78.553.54058.538268.537161738املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاحمد عطٌه السٌد عطٌه58447

ناجح78543957.537.5266.039181537املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاحمد محمود احمد توفٌق58448

ناجح7852395739.5265.5391815.537املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاسامه اٌمن حامد رضوان58449

ناجح6942.53955.539245.036181636املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاٌهاب نور محمود حافظ58450

ناجح67433855.534237.539181638املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصجمال طارق فرغلى صدٌق58451

ناجح66.546.537.55733240.538181638املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصزٌاد حاتم حسن عل58452ً

ناجح67.543385329.5231.039181637املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصزٌاد عاطف نور الدٌن احمد58453

ناجح8057405939275.0401813.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصعبدالرحمن احمد محمود عز الدٌن58454

ناجح75.5604058.535.5269.5391815.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصعبدالرحمن جابر عبدالاله عبدالكرٌم58455

ناجح5934.54050.531215.038181736املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصعبدالرحمن رجب عبدالعال عل58456ً

ناجح73.55438.55637.5259.5401816.536املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصعبدالرحمن محمد حشمت محمد58457

ناجح77.5553957.539268.039181637املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصعبدالرحمن هرٌدي احمد عبدالرحمن58458

ناجح78574056.539270.5381816.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصعبدالرحٌم محمد عمر محمد58459

ناجح64513752.531235.5371617.537املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصعبدهللا محمد السٌد عز الدٌن58460

ناجح66.5503950.527233.039181537املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصفارس السٌد شحاته السٌد58461

ناجح73573957.536262.538181537املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصفارس حسن عالم عبدالحافظ58462

ناجح5947.53955.529.5230.537161536املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمحمد احمد محروص عبدالرحمن58463

ناجح70493957.537252.5391815.537املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمحمد مظهر محمد السمان58464

ناجح604736.55226.5222.036181438املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمحمود ابراهٌم راجح ابراهٌم58465

ناجح6949375231.5238.5381816.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمحمود احمد ابو الدهب جاد هللا58466

ناجح71.551.538.54828.5238.0371815.537املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمحمود احمد رجب رشدى مصطفى58467
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ناجح7559.53956.539.5269.5401816.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمحمود محمد حامد رضوان58468

ناجح6554.53850.531239.0391616.537املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمصطفى السٌد عبداللطٌف محمد58469

ناجح55543647.527219.539181637املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمصطفى كامل كمال محمد58470

ناجح75603855.537265.540181839املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصٌوسف حسٌن مرزوق عطا هللا58471

ناجح72593954.536.5261.040181639املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصٌوسف صالح محمد جاد الكرٌم58472

ناجح65.55534.550.529234.5371816.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصابرار حسن على حسن58473

ناجح76.55638.55337.5261.5391816.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاسراء ثروت عبدالاله احمد58474

ناجح785738.55536.5265.0401817.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاسراء حربى محمد حسن58475

ناجح635230.54727219.5381816.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاسراء علً عبدالحلٌم السٌد58476

ناجح68.55737.55336252.032181639املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصامل مدحت رمزي لبٌب58477

ناجح68.554375036245.5391816.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصامل هانً طه محمود58478

ناجح735537.549.537.5252.5391817.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاٌمان ابراهٌم محمد محمد58479

ناجح72.55938.55338.5261.5371816.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاٌه محمد فوزي احمد58480

ناجح7760395739.5272.5401616.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصاٌه محمود عٌسى عبدالرحمن58481

ناجح69.5593850.533250.0391816.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصبثٌنه جمال عبداللطٌف محمد58482

ناجح73.56038.552.532256.5391816.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصبسمه محمد فؤاد عبدالمجٌد58483

ناجح7458.538.55436261.0401817.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصحفصه محمد موسى محفوظ58484

ناجح60.55538.54829231.0381817.537املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصخلود السٌد محمود عبدالرحٌم58485

ناجح73603955.538265.5391817.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصدعاء صالح حامد رضوان58486

ناجح75603957.538.5270.0391817.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصرضوى ناجح محمد احمد58487

ناجح65.556395538.5254.0391817.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصروان محمد السٌد محمد58488
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ناجح715335.55336248.5401817.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصرٌم محمود السٌد محمود58489

ناجح665738.549.537248.0391817.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصرٌهام حماده السٌد محمد58490

ناجح604131.54525202.5271816.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصسناء ابراهٌم محمود عز الدٌن58491

ناجح73.557395035.5255.033181639املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصشٌرٌن نعٌم حلمً عزٌز58492

ناجح71.556.532.55126237.537181539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصضحى صابر عبدالاله عبدالكرٌم58493

ناجح6647.532.550.526222.5301816.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصفاطمه ابراهٌم راجح ابراهٌم58494

ناجح70.546334922220.535181638املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصفاطمه احمد فرٌد رفاع58495ً

ناجح71.551.533.551.528.5236.5321815.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصفاطمه جبرٌل جابر عبدالموجود58496

ناجح7147355026229.033181638املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصفرحه احمد عبدالرحٌم محمد58497

ناجح4040.534.55125191.0331816.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصفرحه خلٌفه شعبان خلف58498

ناجح7752.5395233.5254.0331816.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصماري اشرف رزق حكٌم58499

ناجح62.54829.54622208.033.51813.539املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمرٌم سمٌر حمبوصً توفٌق58500

ناجح72.551.5364729.5236.532181439املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمرٌم فتحً توفٌق حنبوص58501ً

ناجح64543450.525227.5291714.536املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمنار شهٌن محمد توفٌق58502

ناجح7456.5405237259.5371817.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمنه علً عبدالحمٌد عبده58503

ناجح77.5584058.538272.037181639املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمٌار سعدي احمد زٌدان58504

ناجح79.5604059.539.5278.536181639املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصمٌرنا احمد كمال احمد58505

ناجح6348.539.54623220.035181639املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصنها صالح محمد حسانٌن58506

ناجح64.5483049.526218.037181339املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصنورا هانً فوزي عطٌه هللا58507

ناجح65.54729.54726215.032181238املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصنوره محمود محمد حسانٌن58508

ناجح74564053.535.5259.0351816.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصنورهان طارق عثمان محمد58509
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ناجح69503550.531.5236.0371813.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصنٌفٌن امام هاشم اسماعٌل58510

ناجح74.553.5355030243.0371816.538املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصهاجر رجب محمد منصور58511

ناجح69.5503548.526.5229.534181638املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصهدى نبٌل محمد محمد58512

ناجح73.55639.558.538.5266.036181537املنشأةمدرسة الشهٌد مالك عبدالرحمن االعدادٌة المشتركة بالهماصٌارا ابراهٌم احمد ابراهٌم58513

ناجح5042.53448.521.5196.535.51514.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةابراهٌم سمٌر ابراهٌم جبرائٌل58514

ناجح584637.55330.5225.0351613.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةابوالمعارف ذكرٌا ابوالمعارف احمد58515

ناجح7050375531243.040151536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةاحمد ابورحاب احمد عبدالجواد58516

ناجح54.5333138.520.5177.532151436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةاحمد االدهم احمد حسن58517

ناجح5340.530.541.523.5189.034161436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد محمد58518

ناجح57383447.526.5203.035171436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةاحمد جمعه الراوى جمعه58519

ناجح64443748.531.5225.0391613.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةاحمد عمر احمد عبدالراضى58520

ناجح70564058.536260.5381815.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةاحمد فرج حسن فراج58521

ناجح47403146.526190.534161534املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةاحمد فٌصل نورالدٌن محمد58522

ناجح694339.548.530230.040141436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةالشاذلى احمد الشاذلى احمد58523

ناجح72.547395530243.537.5181436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةبخٌت فكرى بخٌت شحاته58524

ناجح50.54835.55326.5213.536.5171436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةبوال توفٌق عوض هللا موسى58525

ناجح805538.55737267.540171536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةتوماس سامح بخٌت عبدربه58526

ناجح58443146.529208.5371715.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةجورج عاطف مرزوق بخٌت58527

ناجح47.540.5324928.5197.5331614.535املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةحسٌن محمود محمد عبدالمنعم58528

ناجح6445.53651.530.5227.536181536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةخالد احمد السٌد حفنى58529

ناجح7056385433.5251.538181536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةرجب دسوقى محمد عبدالسالم58530
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ناجح57.543.534.549.528213.032.5151536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةرومانى سامح حلمى ابراهٌم58531

ناجح63.549384931230.537171536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةزاٌد السٌد العزازى فراج58532

ناجح6044.53445.531.5215.5331513.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةشنوده جاد الرب شنوده جبرائٌل58533

ناجح76.55539.552.536259.5391814.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةضٌاء احمد محمد احمد58534

ناجح553632.54823.5195.0301515.535املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم الصباح محمد عبدالصبور58535

ناجح57363346.525197.533141536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود ابراهٌم حماد58536

ناجح603835.554.526.5214.5311714.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةعبدالمجٌد احمد السٌد ابراهٌم58537

ناجح66.544.53652.528.5228.030161536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةعمر عبدالجواد عمر عبدالجواد58538

ناجح6235.53352.526209.030151136املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةعمرو رفاعى عبدالعظٌم عبدالحمٌد58539

ناجح513532.550.525194.031151436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةفؤاد عبدالناصر فؤاد شاكر58540

ناجح66.549.534.553.527.5231.535.51512.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةكٌرلس نزهى برٌز فرج58541

ناجح64.5493655.527232.0301713.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالصبور محمد عبدصبور58542

ناجح5835.5344826.5202.030141336املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةمحمد على مبارك حفنى58543

ناجح48.535.532.54728.5192.029141336املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةمحمد فرغل عثمان احمد58544

ناجح6849.5365431238.534181636املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمود على58545

ناجح66433750.532.5229.033181536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةمحمود ذكرٌا ابوالمعارف احمد58546

ناجح76543956.536261.5341815.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةمحمود رمضان مصطفى مجاهد58547

ناجح633932.54223199.532151536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةمحمود على احمد فراج58548

ناجح48.539305029196.529151436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةنجٌب حسن محمد حسن58549

ناجح70.551.5345436246.0361814.535املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةٌوسف جرجس ٌوسف جرجس58550

ناجح715137.553.535248.0361815.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةاصاله ناصر رمضان عبدالفتاح58551
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ناجح72523851.536249.5351816.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةانجى خالد عارف حسٌن58552

ناجح7243.533.55029.5228.535181336املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةاٌه ابوالحمد السٌد ابوالحمد58553

ناجح67.546375332.5236.034181236املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةجهاد ابوالحجاج عبدالعلٌم ابواللٌل58554

ناجح574434.548.531.5215.5341811.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةخلود عارف عٌسى حسٌن58555

ناجح50.532.528.53726174.5291812.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةرحاب على منصور عبدالعاطى58556

ناجح7960406040279.0371815.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةرٌهام احمد السٌد صدٌق58557

ناجح795638.55538266.535171436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةساره حمدى مبارك حفنى58558

ناجح7758405636267.036171436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةسحر اشرف اسماعٌل احمد58559

ناجح713637.54828220.5351714.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةسعدٌه محمد عمر عبدالجواد58560

ناجح71.543.534.553.534237.034171436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةسماح صالح خلٌل ابراهٌم58561

ناجح7344385437246.0361814.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةسمٌه حسٌن محمد عبدالمنعم58562

ناجح5935375328212.034181336املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةسمٌه محمود احمد ابوالمعارف58563

ناجح5736.534.54635209.0361816.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةسٌده ماجد العربى ماجد58564

ناجح68.543.5375635.5240.5341815.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةشرٌن نورالدٌن حسٌن عبدالقادر58565

ناجح55.5323245.527192.031171436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةصفٌه محمد ابراهٌم محمد58566

ناجح72.5403850.537.5238.5331714.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةفاطمه صالح محمدٌن السٌد58567

ناجح5133303925178.026171336املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةكارولٌن نادى فوزى فارس58568

ناجح67.535.53645.531.5216.0341713.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةكرستٌنا مالك سمٌر فهٌم58569

ناجح57323638.527190.5311613.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةلبنه عابد ابراهٌم حماد58570

ناجح49.532.531.54625.5185.0291813.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةلٌلى عادل على محمد58571

ناجح4432.523.544.522.5167.030161236املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةمرفت عبدالمنعم رمضان عبدالمنعم58572
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ناجح503231.537.525.5176.5321612.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةمرٌم جمٌل شفٌق مشرقى58573

ناجح56.535304324188.535161436املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةمنار ابو الفتوح عمران عبدالحافظ58574

ناجح7445.536.55437247.037151636املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةمواصف محمود محمد مرسى58575

ناجح64.535.536.549.529.5215.534171536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةنادٌه حسٌن احمد مبارك58576

ناجح67.5523854.535.5247.5321816.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةندى ناصر ٌوسف جرجس58577

ناجح5746295126209.030161536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةنورا خالد رشاد محمد58578

ناجح6247.535.54929223.0311614.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةنورهان على محمد عبدالمنعم58579

ناجح72.555.53455.537.5255.036181736املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةهاٌدى حماده محمد راشد58580

ناجح674931.546.530224.0321816.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةهمت السٌد مصطفى عبدالسالم58581

ناجح74.559405939271.5381814.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةورده محمد عبدالحمٌد رفاعى58582

ناجح66453448.535228.5371514.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن السٌد حسن السٌد58583

ناجح654832.54732.5225.0301714.536املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةٌسرا عبدالرحمن حسن احمد58584

ناجح595137.55535.5238.0331817.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةابانوب اسحاق ٌواقٌم جرجس58585

ناجح75.56039.559.539.5274.0381818.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةابانوب نسٌم سابت عوض58586

ناجح68594055.537.5260.0361818.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةافراٌم جوزٌف لبٌب جبره58587

ناجح76584056.538.5269.0381818.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةانطون طلعت مهنى سٌدهم58588

ناجح76.5594055.539270.0391819.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةاٌمن مختار عبدالمسٌح عبدالنور58589

ناجح7659405639270.0381719.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةبموا ابادٌر فنٌار مٌحائٌل58590

ناجح70.55739.55536258.0381819.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةبٌتر عادل ناشد جوده58591

ناجح71.557.54055.539263.5381719.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةبٌشوى ثروت ثابت مهنى58592

ناجح65.553.538.55535.5248.0371618.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةبٌشوى حمام سٌف بحٌره58593
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ناجح59.54639.55637.5238.5371818.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةتوماس شنوده ٌواقٌم جرجس58594

ناجح573839.55437225.5371818.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةجرجس سمٌر فوزى عزٌز58595

ناجح62.54137.55436231.0361819.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةجرجس ٌوحنا فاٌز فهمى58596

ناجح54.538.537.55132.5214.0331716.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةحسام عبده عبدهللا كمال الدٌن58597

ناجح675139.55636.5250.0361618.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةرفعت سمٌر سٌف بحٌره58598

ناجح58484055.536237.5351819.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةروءف ناجح عبدالمسٌح عبدالنور58599

ناجح5949.5375334.5233.0381817.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةسامح لحظى محروس جبرائٌل58600

ناجح8059.539.55838275.037181838املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةشرٌف ابراهٌم السٌد احمد58601

ناجح6146395435235.0371717.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةشنوده عٌد جاب هللا اسكندر58602

ناجح7759405836270.0381717.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةشنوده نسٌم سابت عوض58603

ناجح48.54631.54828.5202.530171636املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةطارق احمد ابراهٌم على58604

ناجح63.55839.554.534.5250.0371817.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةعبدالحلٌم عاطف عبدالحلٌم نور الدٌن58605

ناجح504733.547.527205.0361917.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن سعد فوزى عبدالعال58606

ناجح595839.55535.5247.0361816.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةعلى موسى ابو عمره عبدالعال58607

ناجح49.551.5375135.5224.5351817.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةفادى عطا فخرى مسعد58608

ناجح5357374635228.0391817.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةفؤاد عبود فؤاد عجاٌبى58609

ناجح54.548.537.547.535223.0361716.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةكارم حامد محمد سالم58610

ناجح5544.5324934.5215.038181936املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةماٌكل اشرف ادٌب عزٌز58611

ناجح5853334631221.0361716.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمحمد عدلى حموده عبدالقادر58612

ناجح735739.554.538262.0391818.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمكرم انور حلٌم جوده58613

ناجح74.5604056.537.5268.5381818.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمٌنا جرجس كمال مكٌن58614
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ناجح76.560405835.5270.0391918.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمٌنا صبرى بنٌامٌن ٌوسف58615

ناجح80604059.540279.5401918.540املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمٌنا مكرم نصٌف اندراوس58616

ناجح605539.55636246.5381817.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةهانى منٌر فرج تادرس58617

ناجح504733.544.532.5207.5361515.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةٌسى بشاى جابر بشاى58618

ناجح66.555375636250.5391817.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةٌسى صبرى سدراك ٌوسف58619

ناجح7056395837260.0391917.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةٌسى مٌجائٌل رمسٌس مٌخائٌل58620

ناجح7760405936.5272.5381918.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةاحالم مجدى مٌخائٌل اٌوب58621

ناجح6654.539.54735.5242.5361918.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالحمٌد احمد عبداللطٌف58622

ناجح76.560405836270.5391918.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةامال ٌوحنا امٌن لوندى58623

ناجح7555405735.5262.5381918.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةامٌره بشرى اقالدٌوس ٌوسف58624

ناجح66.560405736259.5381818.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةاٌرٌن صفوت مفٌد فارس58625

ناجح605435.55734.5241.0351918.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةاٌرٌن مكرم صابر بخٌت58626

ناجح64.55538.557.535.5251.0371918.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةاٌه صبرى عباس حسن58627

ناجح79.560405937.5276.0401918.540املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةبسنت صبرى عبٌد سلٌمان58628

ناجح635934.548.534.5239.5351818.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةجهاد عالء ابراهٌم على58629

ناجح77.5604058.536272.0351918.540املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةحكمه كرم ابراهٌم سعٌد58630

ناجح72603958.535.5265.0351918.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةدمٌانه اسحاق نصٌف اٌوب58631

ناجح7057395836.5260.5341818.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةدمٌانه حشمت رضانا عبدهللا58632

ناجح7260405836266.0341918.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةدمٌانه عصام زارع تادرس58633

ناجح6056405837251.0311918.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةدمٌانه مالك جورجٌوس جاد هللا58634

ناجح57593753.535241.534.51918.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةدمٌانه نبٌل مرجان عبدهللا58635
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ناجح77.5564057.537.5268.5401918.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةرٌهام خلف حسن عباس58636

ناجح62.556.5395635.5249.5331818.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةسلوى عبده عبدهللا كمال الدٌن58637

ناجح67.559.539.557.534.5258.535.51918.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةسماح كارتر عبدالمسٌح جادهللا58638

ناجح7560395836.5268.537.51918.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةسٌمون عادل فوزى عزٌز58639

ناجح62.55739.557.535.5252.034.51818.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةشاهنده حلٌل سعد حلٌل58640

ناجح67593857.535.5257.035.51918.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةعبٌر سامى عبدالفادى خلٌل58641

ناجح625838.556.535250.035.51918.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةعبٌر سمٌر روفائٌل بشٌر58642

ناجح70.5603958.537265.036.51818.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةفٌفٌان ٌواقٌم شهدى عبدالنور58643

ناجح77.560395837271.535.51918.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةفٌوال رومانى كامل جوده58644

ناجح74.55838.55337261.036.51918.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةفٌوال عاطف فاٌز عبدالفادى58645

ناجح75.559405738.5270.0381718.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةكاترٌن عبود فوزى فخرى58646

ناجح78594056.538.5272.038191838املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةكاترٌن عصام عطاهللا فحرى58647

ناجح8060405637273.0381918.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمارى ناشت لمعى رضا58648

ناجح7860405637271.0381918.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمارى ٌوحنا ٌوسف حبٌب58649

ناجح745838.55035.5256.0381818.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمارٌنا جٌد نجٌب عجاٌبى58650

ناجح5555.53841.534224.034.51815.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمرثا صبحى تامر عطٌه58651

ناجح8059405839.5276.5381818.540املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمرفت فاٌق نسٌم الجندى58652

دور ثانى000000.00000املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمرٌم ابراهٌم ونٌس نسٌم58653

ناجح4637.529.53724174.028181636املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمرٌم اسحاق عزٌز مملوك58654

ناجح61.55738.54034.5231.536181836املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمرٌم شنوده فهٌم جرجس58655

ناجح736039.54337252.536181836املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالمالك شنوده اسكندر58656
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ناجح74.556.53947.538255.5361818.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمنه انٌس مرقس انٌس58657

ناجح66.556.53943.536241.5381815.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمنى انٌس وهٌب جرجس58658

ناجح73593941.537249.5361815.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمهرائٌل عابر كرم نظٌر58659

ناجح4543323529.5184.5341615.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمهرائٌل عاطف وهٌب زكى58660

ناجح77.5584055.539270.0351915.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةناردٌن عصام عطاهللا فخرى58661

ناجح60.55838.54836241.0351816.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةنرمٌن عادل الجندى ابراهٌم58662

ناجح66.556.539.547.535.5245.5361817.536املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةنسمه سٌف جابر سفٌن58663

ناجح7559.539.55139264.0381917.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةهٌالنه اٌمن كامل نظٌر58664

ناجح74.555.5405637263.0381917.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا اسحاق اقالدٌوس ٌوسف58665

ناجح7450.5395335251.5361816.538املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا عاطف مورٌس فخرى58666

ناجح58.546.533.54632216.532181732املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد حسام الدٌن محمد عبدالرحٌم58667

ناجح53.546314930.5210.033181631املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد خالد مخٌمر رابح58668

ناجح605533.556.532.5237.5361818.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد نصرالدٌن عبدالحلٌم58669

ناجح78.560396039.5277.0401818.539املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةاسالم احمد محمد السٌد58670

ناجح49.5342544.521.5174.5301815.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةاسالم السٌد زكى عقل58671

ناجح54.54833.55131218.0321816.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةاشرف محمود عبدالعال ابو الحسن58672

ناجح61.5553754.532240.0341817.532املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةاالمٌر فٌصل سمٌر محمد58673

ناجح51.539.531.54830.5201.0321817.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد خالد سٌف الدٌن عبدالواحد58674

ناجح60.54532.548.533219.5361817.532املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةتوماس صبرى متٌاس منقرٌوس58675

ناجح69.542.5374634229.0391917.533املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةتوماس مٌخائٌل قندٌل مٌخائٌل58676

ناجح56.54334.554.533.5222.0361818.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عبدالجواد احمد58677
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ناجح5647285029210.0311815.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عبدالهادى همام58678

ناجح5744.5364933219.535181431املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم محمود شلقامى عبدالرحٌم58679

ناجح57.542374835219.5341817.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالرؤف عٌسى ٌونس58680

ناجح49.54330.54732.5202.5321815.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةعلى احمد صادق محمد58681

ناجح6251335432232.0341816.532املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود ممدوح عبدالرحٌم عبدهللا58682

ناجح6240335032.5217.5341617.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى ابوعشور عبدالعظٌم محمد58683

ناجح50.54028.546.524.5190.0331817.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةمعتز احمد عبدالحمٌد عبدهللا58684

ناجح7059405637.5262.540181434املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةمكارٌو عاطف لبٌب سلٌمان58685

ناجح46.5443946.528204.0321813.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةهارون عالء هارون عبداللطٌف58686

ناجح4837284224179.0331813.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف عطٌهاهلل عبدالرحٌم محمد58687

ناجح61433147.524206.5381814.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةامل حربى عبدالمجٌد على58688

ناجح58422940.525194.5371913.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةامٌره جمال محمد احمد58689

ناجح5138284322.5182.536181431املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةاٌه رجب عبدالحلٌم محمد58690

ناجح5041.531.54627.5196.5351815.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةحنان احمد امٌن عبدالحلٌم58691

ناجح5841324425.5200.5371815.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةحٌات صبرى درغام شلبى58692

ناجح70.54739.55035242.0381813.532املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةخلود عبدالراضى محمد ٌونس58693

ناجح55.533.5314529.5194.536181331املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةدهب عبدالحلٌم عبدهللا قمصان58694

ناجح55.541284730.5202.0341814.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةزنوبه صالح شلبى عبدالرحٌم58695

ناجح78604058.539.5276.039191735املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةسها خالد عبدالعال ابوالحسن58696

ناجح71.5583958.536263.040181634املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةسٌمون رومانى لمعى درٌاس58697

ناجح71.559405538263.5371815.533املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةشادٌه عبدالحمٌد مصطفى عبدالعال58698
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ناجح62443444.528.5213.038181532املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء محمود سعدالدٌن عثمان58699

ناجح68.55939.55837.5262.5381816.533املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةعاٌده عماد عبدالفادى ابراهٌم58700

ناجح6448.539.55434240.038181731املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةفردوس محمود عبدالراضى محمد58701

ناجح56463647.528213.5301814.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةلٌلى الغنٌمى محمد على58702

ناجح7057406040267.0391816.534املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم صفوت ماهر الجندى58703

ناجح7857406040275.0391817.536املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم وهٌب تادرس جندى58704

ناجح604935.558.532235.0341819.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةمنار مجدى كمال دمٌان58705

ناجح70.5543858.537258.039181931املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةمنه البدرى عٌسى ٌونس58706

ناجح685938.55937.5262.0401819.533املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةنسمه ابوعشور على احمد58707

ناجح62.55533.55837.5246.5391819.530املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةهاجر محمد ٌحٌا حسن58708

ناجح62503758.535242.540181931املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةهبه حماده نصرالدٌن عبدالحلٌم58709

ناجح6550385937.5249.5401819.531املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةورده احمد خلف حجازى58710

ناجح665338.55837.5253.0401819.532املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةوالء عبدالناصر محمد ابراهٌم58711

ناجح7855405839270.0401818.534املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عالء ابوصالح حسٌن58712

ناجح7151.538.553.531.5246.037181938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى ابوبكر فتحً هاشم محمد58713

ناجح7353.538.55532252.037181838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى احمد ابوالفتوح امٌن احمد58714

ناجح63.544.53851.523.5221.036181838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى احمد بكري ابراهٌم عثمان58715

ناجح664737.55224.5227.036181838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى احمد حمدان رشاد اسماعٌل58716

ناجح61.54436.547.523.5213.035181838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى ادهم شحاته محمود سعدالدٌن58717

ناجح68.552.5375729.5244.536181738املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى االمٌر احمد حماده عبدالرحٌم58718

ناجح74543757.535257.533.5181838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى اندراوس عماد فوزي عبده58719
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ناجح66.552.53856.530243.535181938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى اٌهاب جمال محمود محمد58720

ناجح6339.5355124.5213.034161438املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى حافظ اٌهاب عبدالحمٌد حافظ58721

ناجح57.54131.54822200.033181838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى حامد احمد شحاته عبدالنعٌم58722

ناجح63.54535.551.527222.534161838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى خطاب محمد علً فؤاد58723

ناجح674430.547.527.5216.5311416.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى طاهر ممدوح السٌد عبدالعزٌز58724

ناجح69433451.530227.537181738املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى عبدالرحمن محمد علً حفن58725ً

ناجح68.548.532.552.528.5230.5361618.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى عبدالرحٌم حسٌن عبدالرحٌم احمد58726

ناجح71.556.53855.532.5254.037181938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى عبدهللا عصمت عبدالمجٌد احمد58727

ناجح68.549.53550.529232.5341816.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى عبدهللا علً احمد محمد58728

ناجح65.546.537.548.529227.0371815.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى عالء محمود حماده عبدالرحٌم58729

ناجح64.545344628217.531181638املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى علً شعبان عبدالشافً عبدالراض58730ً

ناجح65.5463649.529.5226.5351816.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى عماد حسنً علً عبدالحمٌد58731

ناجح63.548364829224.5351816.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى لطفى فتحى عطٌهاهلل همام58732

ناجح65.551364725.5225.0341817.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى محمد رفعت عوض عبدالعال58733

ناجح55.542.533.55021.5203.0311615.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى محمد صالح الدٌن احمد محمد58734

ناجح65.550.537.554.529.5237.534181938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى محمد عالء حامد عبدالظاهر58735

ناجح72.54937.556.534.5250.0341815.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى محمد عمر هاشم محمد58736

ناجح72.55837.55839265.036181838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى محمد فوزى محمود محمد58737

ناجح54.541.53251.531.5211.0311612.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى محمود خلف محمد نورالدٌن58738

ناجح75.557385638.5265.036181938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى محمود عبدالظاهر محمد عبدالظاهر58739

ناجح8054.5395839.5271.035181938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى محمود على فراج ابوالوفا58740

(307)



ناجح52.53336.54224.5188.535181838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى مصطفى ابراهٌم على محمد58741

ناجح69.549375033.5239.036191938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى مصطفى جمال عبدالناصر عل58742ً

ناجح49.533263521.5165.0331813.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى مصطفى سالم السٌد امٌن58743

ناجح61.545374526.5215.036181938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى هاشم عبدالناصر هاشم عبدالعزٌز58744

ناجح44.534.52940.525.5174.0321616.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى هٌثم محمد محمود عبدالرحٌم58745

ناجح573833.55224.5205.0281617.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى ٌوسف السٌد احمد جالل58746

ناجح6345.53759.532.5237.537181938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى ٌوسف حسٌن محمد محمود58747

ناجح57.547344926213.529161938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى ٌوسف محمود عبدالحمٌد عثمان58748

ناجح76573757.537264.535181938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى اسراء ٌاسر رضوان محمود58749

ناجح75503456.535.5251.0321719.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى اسماء ابوالدهب حسٌن عبدالحافظ58750

ناجح7859376037.5271.5351618.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى اسماء جمال محمد محمود58751

ناجح7249.537.55936254.035161938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى اسماء عبدالقادر عبدالعظٌم عبداللطٌف58752

ناجح78.56037.56039275.035161938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى اٌمان فتحى عبدالمنعم عبدالرحٌم58753

ناجح55.538.52735.521177.531151938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى اٌه السٌد احمد حفنى58754

ناجح4943323827189.034161638املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى اٌه عبدالحكٌم عباس محمود58755

ناجح70.551.5364838.5244.5361516.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى جهاد على عبدالحلٌم عبدالرحمن58756

ناجح735637.54732.5246.034161638املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى خلود عبدالحمٌد محمد ابوالوفا58757

ناجح72.55138.541.528.5232.034171938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى رانٌا على حسٌن محمد58758

ناجح75.552.53948.529.5245.036171938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى رحمه اسماعٌل فراج اسماعٌل58759

ناجح79593956.535.5269.038161838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى رحمه عبدالحمٌد عبدالرحمن محمد58760

ناجح59513640.523.5210.028171738املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى زٌنب حامد احمد عبدالرحٌم58761
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ناجح71.5573949.528245.037171938املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى زٌنب حسن محمد محمود58762

ناجح57.54637.53625202.0341418.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى زٌنب فراج سعدهللا اسماعٌل58763

ناجح74.55237.547.532243.5361616.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى زٌنب محمد عبدالنعٌم محمد58764

ناجح52.542.531.53522183.5311516.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى سها جمال رشدى حامد58765

ناجح75.55639.55129251.034171838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى سٌمون صبحى محروص عجاٌبى58766

ناجح77.559.539.55631.5264.038171738املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى شروق اشرف محمد محمود58767

ناجح58.5483637.525.5205.532161838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى شهنده محمد على محمد58768

ناجح6552364126220.036171738املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى شهنده نورالدٌن حسن محمد58769

ناجح564834.537.526.5202.530151638املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى شٌرٌن الجندى حامد الجندى58770

ناجح51483437.526196.528151438املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى صابرٌن احمد سلٌمان محمود58771

ناجح7658395234259.037171838املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى غاده البدرى على حفنى58772

ناجح52.5413637.524.5191.5351816.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى غاده حسن احمد حسن58773

ناجح53.535.5323522178.0301513.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى فاطمه حامد احمد عبدالرحٌم58774

ناجح755839.55430256.534171738املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى كاترٌن كرم سمعان عبده58775

ناجح7759395837270.032161738املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى مرٌم اسامه عجاٌبى محروس58776

ناجح72.55939.553.535.5260.0381616.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى منار سعدالدٌن احمد محمد58777

ناجح5852354428.5217.533171638املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى منار محمد جالل عسران58778

ناجح4948.52735.525185.0311513.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى منار محمد على محمد58779

ناجح65.55735.543.530.5232.0361615.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى ندى حسن فتحى ابوالدهب58780

ناجح735536.546.531242.0401714.538املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى نوره حاتم محمد محمود58781

ناجح61.541343628.5201.037161638املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى هاجر سعدالدٌن نورالدٌن عبدالعال58782
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ناجح63.553.5334227219.036151738املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى هند احمد عبدالوهاب محمد58783

ناجح60.53731.53424.5187.534161438املنشأةمدرسة الدٌاكة بالحرٌزات الشرقٌة للتعلٌم االساسى هوٌدا خالد راشد احمد58784

ناجح70.5503749.532239.0351516.536املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىاحمد صبرى احمد محمد58785

ناجح6353.53541.530223.033.51515.538املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىبٌتر رشدى متى خله58786

ناجح65593853.532247.534.5161736املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىتوماس مالك فهمى شفٌق58787

ناجح55.55333.54229.5213.529141438املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن السعودى رضوان ابراهٌم58788

ناجح58.55437.541.531.5223.035151436املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن ممدوح حماده عبدالقادر58789

ناجح5854284329212.033151434املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىعبداللطٌف ناجح عبداللطٌف حسن58790

ناجح50.549.526.534.527.5188.5341413.540املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىعطٌه محمد عطٌه ابورحاب58791

ناجح4945.524.53828185.0321513.538املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىعلى فتحى عبده جابر58792

ناجح52.539.525.53421.5173.0341411.536املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىعلً مظهر حسٌن سلٌمان58793

ناجح71.5553751.535250.032.5151634املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىفرح فرج ماهر ادٌب58794

ناجح56.549294325.5203.032151436املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىكٌرلس اشرف عبٌد فخرى58795

ناجح5747.52938.524196.034161538املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىمحمد السٌد عبدالرحمن اسماعٌل58796

ناجح79.5564059.537.5272.533161334املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىمحمد جاد محمد ابراهٌم58797

ناجح56.539.526.551.527201.0321511.536املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىمصطفى محمود رضوان ابراهٌم58798

ناجح51.53624.54326.5181.5281413.536املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىمٌنا عدلى جٌد شحاته58799

ناجح695039.557.535251.032181438املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىمٌنا فرح ادٌب زخاري58800

ناجح5838.53554.526212.0271814.538املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىهٌثم جمال ناصر عكاشه58801

ناجح44.5302135.520.5151.5281612.540املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىولٌد راشد فهمى حسن58802

ناجح58.54226.554.525206.5311813.536املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىٌحى حسن عبدالحمٌد محمود58803
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ناجح53.539.5264225.5186.5291814.538املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىاسراء راشد عزالدٌن عبدالرحٌم58804

ناجح71.54334.54731227.034181334املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىاسراء عبدالرحمن عبدربه احمد58805

ناجح67383348.527213.530181536املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىاكرام محمود صابر محمود58806

ناجح61.539294926204.529181438املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىاكرام ناصر خلٌفه عطٌه58807

ناجح59.537.531.544.527200.032181338املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىبسمه احمد ابوزٌد صابر58808

ناجح6639.529.55326.5214.5341813.536املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىدالٌا طارق ناجح عبدالطٌف58809

ناجح59.53632.540.525.5194.034161436املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىرانده كامل عوض عبدالرحٌم58810

ناجح61.53931.549.527.5209.032181436املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىرانٌا كامل عوض عبدالرحٌم58811

ناجح653833.545.525207.028181334املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىساره عشرى سامى جابر58812

ناجح70.540.533.548.527.5220.5321813.534املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىسومه حسن محمود حسن58813

ناجح7238.5365033.5230.0351813.536املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىعال عادل عبدربه احمد58814

ناجح75.547.5385235248.0321813.536املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىفاطمه عاطف صابر محمد58815

ناجح61.54133.54328.5207.5331813.538املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىفرحه على فهٌم حسن58816

ناجح61373447.526205.5271813.534املنشأةمدرسة عزالدٌن للتعلٌم االساسىمنار وائل عبده محمود58817

ناجح58.54732.548.528214.5331815.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةابوالقاسم احمد ابوالوفا سعٌد58818

ناجح68.55535.557.533249.5351815.532املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد حسام ٌونس مهران58819

ناجح6850365030234.0351814.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد رفعت علً حمزه58820

ناجح64.5563957.532.5249.5331814.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد عٌدالنصر على احمد58821

ناجح5653.535.555.532232.536181634املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد محمد خلف هللا احمد58822

ناجح4748.5334826.5203.0361814.532املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد محمود عبدالعزٌز الراوى58823

ناجح48.54638.55429.5216.5371815.534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد ٌاسر غانم عارف58824
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ناجح665336.557.536.5249.5371814.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةاسامه حسن السٌد محمد58825

ناجح4547.53147.528.5199.534.51814.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةاشرف مورٌس ناشد بقطر58826

ناجح54.55136.555.531.5229.0371816.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةامٌن احمد امٌن على58827

ناجح48.5503255.529215.0351815.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةجمال عبدالناصر عبدالصبور ابو الوفا58828

ناجح4854.53656.531.5226.5371815.534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةحسام حسن عبدالرازق ابراهٌم58829

ناجح554834.553.530221.0331815.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةحمدى رمضان العربى عبدالعاطى58830

ناجح66.55338.55732.5247.5361814.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةخالد عبدالفتاح محمد امٌن58831

ناجح58.551.53655.529.5231.035181534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةخلف محمد خلف ابوالوفا58832

ناجح50.545.5334929.5207.533.51815.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةرافت رومانى زكى ابراهٌم58833

ناجح62.557.53655.533.5245.0351816.534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةزاٌد احمد ثابت احمد58834

ناجح61.55635.55632.5241.5381816.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةزٌاد عبدالناصر عربى احمد58835

ناجح4443.532.53824182.034181433املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةزٌاد عنتر احمد سالم58836

ناجح53.545365331218.5341815.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةسعدالدٌن سمٌر خلف سعدالدٌن58837

ناجح8060406040280.0371815.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةشهاب الدٌن محمد محمود حمدان58838

ناجح49.53431.539.525179.528181332املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةصدٌق خضٌر صدٌق خضبر58839

ناجح70.5583956.538.5262.5371815.532املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةعزٌز جمٌل عزٌز حبٌب58840

ناجح73.556385736.5261.0351818.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةعلً عبدالباسط قدري امٌن58841

ناجح68.550.5345631240.035181434املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةعلً علً ٌونس عباس58842

ناجح7453355732251.0351813.534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةعمر فؤاد عبدالحمٌد على58843

ناجح674235.55331228.5341813.534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌم احمد زٌن العابدٌن ابراهٌم58844

ناجح66.552.54056.532247.536181434املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةكٌرلس فتحى سعٌد حبٌب58845
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ناجح68.5553857.532251.036181435املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد احمد خلف هللا عباس58846

ناجح6939.5354328214.5321815.534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد االدهم عبدالاله ابراهٌم58847

ناجح65.545.5345029.5224.5341813.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد اٌمن علً عبدالراض58848ً

ناجح61.54633.54629.5216.5331813.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد خالد الحامدي ابوالمجد58849

ناجح55.548.531.547.526.5209.534191435املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد خلف عبدهللا على58850

ناجح6656365333.5244.539181433املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد سالم عبده محمد58851

ناجح75.55436.55930.5255.538191435املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحٌم محمد دٌاب58852

ناجح695136.55731.5245.035191534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر محمد احمد58853

ناجح76.553.537.55733257.5401914.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد علً محمد احمد58854

ناجح734733.55730240.536171434املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد كمال محمد سلٌمان58855

ناجح66.547.5324629221.034191434املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد متولى برعى محمد58856

ناجح5647324126202.0361812.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد وائل محمد سلٌمان58857

ناجح54.542.530.54126.5195.036171434املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود البدرى احمد محمود58858

ناجح51.541314227192.534181435املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود جمال جوده محمد58859

ناجح714533.55032231.535171534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود حماده محمد اسماعٌل58860

ناجح48.54728.55128.5203.533161634املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود طلعت زكى محمود58861

ناجح4748.529.552.528.5206.034171535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود فاٌز محمود سلٌم58862

ناجح52.542.52852.525.5201.0331815.536املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود محمد اسماعٌل حسٌن58863

ناجح6543.53148.524212.034.5181535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمكارٌوس جرجس فؤاد موسى58864

ناجح4246315127.5197.534.5181535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةٌسى حشمت الدٌب رشدى58865

ناجح51.5472852.528.5207.534181436املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف ابوالسعود اسماعٌل عبدالرحمن58866
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ناجح58.542.53352.528.5215.036171535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف امٌر عبدالشافً ابراهٌم58867

ناجح68.547345326228.533181535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف محمود محمد عل58868ً

ناجح64.547.53052.527.5222.035191536املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةاسماء عبدالاله احمد محمد58869

ناجح574632.555.530221.035191535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةامال عبدالحمٌد خلف هللا احمد58870

ناجح72.55336.559.534.5256.037191534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةامانً ابراهٌم محمد محمود58871

ناجح50.544.52952.524200.535171535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةامٌره على عباس محمد58872

ناجح6944.5365735.5242.037161534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةامٌمه محمد فاٌز عبدالمجٌد58873

ناجح72473759.533248.533.5181535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةاٌرٌن عطا هارون موس58874ً

ناجح42.534.530.550.527.5185.5321813.534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةاٌه ٌحى زكرٌا عبدالرحمن58875

ناجح76.55139.559.536.5263.038191535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةتٌسٌر عبدالناصر عبدالحمٌد عبدالعزٌز58876

ناجح76.5523559.534.5257.537191534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةدالٌا محمد موسً عبدهللا58877

ناجح63.5483255.529228.036171435املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةرانٌا ابوالفوارس عطٌه احمد58878

ناجح57.54633.55529221.0361913.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةرحمه الشاذلً سلٌمان نورالٌن58879

ناجح63.547325528.5226.035181533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةرحمه سامى السٌد محمد58880

ناجح65.542.5353830211.0321915.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةرحمه محمد عبدالهادى ابراهٌم58881

ناجح7456.53758.539.5265.5391915.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةرحمه مكاوي محمد محمد58882

ناجح4939.532.54528194.031191532املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةرغده الشحات فوزي عبداللطٌف58883

ناجح7558.537.55739.5267.539191632املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةروان عبدالمولى امٌن مهران58884

ناجح68.55237.54638.5242.537181633املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةرٌم مصطفً مهران محمد58885

ناجح60.537364733213.536191533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةزٌنب ابوالوفا خلف ابوالوفا58886

ناجح5235.5354326.5192.035191534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةسماح كمال حسن ابورحاب58887
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ناجح50303137.524172.530191535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةشرٌن ابوالنور اسماعٌل احمد58888

ناجح76.557.54059.539.5273.038191635املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةشهد اٌمن عبدهللا عبدالمولى58889

ناجح7453.537.55339.5257.539191535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةشٌماء اسماعٌل محمود عل58890ً

ناجح54.533.532.54331.5195.033191733املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةعبٌر احمد هاشم احمد58891

ناجح5533344328193.0291715.534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةعبٌر عبدالباسط محمد نورالدٌن58892

ناجح664335.547.535.5227.539171533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةفاطمه السٌد احمد عبدالفضٌل58893

ناجح68.545374837.5236.038181635املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةفاطمه على محمد السٌد58894

ناجح53.552.53550.534225.538181636املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةفاطمه محمود محمد ابراهٌم58895

ناجح5533.531.54128.5189.5321915.536املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةفرحه عبدالشافى محمد مرسى58896

ناجح73.5483653.539250.0361915.536املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌمه عبدالعال عبدالعظٌم عبدالعال58897

ناجح47.546.532.55229207.5331715.536املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم اشرف على احمد58898

ناجح6945365639245.0371914.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدهللا احمد امٌن58899

ناجح7558.538.559.539270.5371817.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم فتحً عبدالمولً عبدالراض58900ً

ناجح6249.537.546.537232.537151736املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم مجدي غانم عارف58901

ناجح5853324426.5213.5301617.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد علً محمد58902

ناجح6658365426.5240.5371716.536املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد موسى عبدهللا58903

ناجح745836.55327248.5371715.536املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةمنه عٌسً نصرالدٌن احمد58904

ناجح7660405936.5271.5371816.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةنارٌمان اسامه علً احمد58905

ناجح6238.533.544.526204.5311813.533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةنجوى السٌد محمد نورالدٌن58906

ناجح69.544.535.545.529.5224.534181533املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةندى القذافً عربً عبدالعاط58907ً

ناجح75.559406035.5270.0371814.534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةنور محمد عبدالاله محمد58908
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ناجح59.54033.54529207.031181535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةنورهان عشرى نورالدٌن عبدالعال58909

ناجح70423646.528.5223.035181435املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةهدٌر السٌد فوزي السمان58910

ناجح54.537.531.544.527195.0281713.534املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةهند البدرى محمود صالح58911

ناجح6337.5354426.5206.034181734املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حسٌن عباس محمد58912

ناجح724334.54528.5223.0341615.535املنشأةمدرسة عوامر العسٌرات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد رفعت خلٌل58913

ناجح6459394828.5238.535161638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ابانوب سعٌد جاد سعٌد58914

ناجح44332935.521162.5281514.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ابراهٌم حسن احمد جاد الرب58915

ناجح73.55638.55734259.0341717.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ابراهٌم محمد ٌحى محمد احمد58916

ناجح6342.53046.530.5212.530141640املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ابو المجد عبدالناصر حسن حسانٌن58917

ناجح55.5473845.529.5215.530151638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ابو الوفا عبدالباسط ابو المجد احمد58918

ناجح7154.539.54931.5245.536171839املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ابوالحمد محمد ابوالحمد سلٌم58919

ناجح80604059.539.5279.0381817.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ابوالدهب عبدالفتاح متولى عبداللطٌف58920

ناجح675035.54723.5223.030181637املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ابوبكر عزت احمد سعدالدٌن58921

ناجح70.553364931.5240.034171738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد احمد عبدالرازق احمد58922

ناجح584722.54631204.5311715.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد السٌد ابوزٌد ابراهٌم58923

ناجح4544.529.54523.5187.530141739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد السٌد محمد عطٌه58924

ناجح47.54128.542.525.5185.032161638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد انور احمد عبدالحمٌد58925

ناجح5852.535.547.528.5222.030151537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد حامد عبدالاله محمد58926

ناجح56.55131.54524.5208.532161639املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد حسٌن محمد احمد58927

ناجح675236.547.527.5230.534151538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد حسٌن محمد حسٌن58928

ناجح68.546.530.550.531.5227.535141539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد حلمى محمد ادرٌس58929
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ناجح73.55938.55133255.0361618.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد خالد ابو الوفا سلٌمان58930

ناجح775739.553.533260.0361617.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد رمضان المصري امٌن58931

ناجح61.55237.55132.5234.5361616.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد شعٌب احمد ٌحٌى58932

ناجح72.556.538.55031248.5341617.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد صفوت احمد محمد58933

ناجح6953.536.54826233.0361517.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد طارق ابوالمواهب محمود58934

ناجح65.548.536.546.526223.0351517.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد عبدالباسط على عبدالكرٌم58935

ناجح48.546.53444.529202.5301615.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد على احمد جاد الرب58936

ناجح51.5493643.530210.0311617.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد على احمد ٌحٌى58937

ناجح44.550.53543.524.5198.0321716.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد على جمعه على58938

ناجح7556395837265.0351517.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد علً محمد عبدالفتاح58939

ناجح6047.538.54931.5226.5321517.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد عنتر عبدالشافى محمد58940

ناجح69.543.538.549.533234.033151638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد محمد احمد فواز58941

ناجح5848.53150.531219.0311517.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد محمد شوقى فاٌز58942

ناجح5345354630.5209.5321716.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد محمد عبدالرحمن احمد58943

ناجح545038.548.529220.0321617.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد محمود على خلٌفه58944

ناجح57.5483850.530224.032151638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسامه حداد امام ابراهٌم58945

ناجح645635.55229236.5371616.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسحاق سامى شنوده مٌخائٌل58946

ناجح584435.549.528215.0331617.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسالم صالح صدٌق محمد58947

ناجح5049.5374228.5207.0301517.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسماعٌل ابوالحمد محمد احمد58948

ناجح44.540284325180.530131439املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسماعٌل كمال عبدالرحمن مصطفى58949

ناجح55.551.53849.528222.5381317.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة افراٌم اشرف فوزي الجندي58950
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ناجح624935.55231229.5321717.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة السعدى القذافى ثابت عبدالمجٌد58951

ناجح4340.5284122.5175.0301816.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة السٌد احمد على احمد58952

ناجح6550.537.550.527.5231.0351817.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة السٌد حمدي السٌد مطاوع58953

ناجح5543.538.54631214.030161739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة السٌد عبدالعلٌم السٌد احمد58954

ناجح5843.535.54731.5215.5341717.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة السٌد على محمود محمد58955

ناجح64.541.528.54330207.5301614.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة الشاذلى نورالدٌن السٌد حسٌن58956

ناجح69.548294626218.532171338املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة العارف السٌد محمد ابوالوفا58957

ناجح74.55336.55429.5247.536191539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة امٌر عادل امٌر عوض58958

ناجح755939.556.537.5267.536181639املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة انجلٌوس ناصر شكرى اسكندر58959

ناجح6740.537.54927221.037161540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اندرو رومانً شوقً جاد58960

ناجح563927.54622.5191.026151240املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة انور على محمود حسن58961

ناجح72.55031.554.533.5242.0361615.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌمن احمد انور عبدالرحٌم58962

ناجح4831243723.5163.530161339املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة باسم حسٌن عطا السٌد58963

ناجح58.547305130.5217.0351913.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة بالل الضاحى محمد نورالدٌن58964

ناجح73.5553955.535258.0391915.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة بهاء الجارحى ابو النجا سمرى58965

ناجح77.554385634.5260.038191538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة بهاء طلعت السٌد محمد58966

ناجح49483153.527.5209.038171539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة بٌشوى بخٌت فهمى عٌسى58967

ناجح76573957.537266.5381916.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة بٌشوى مالك فاٌز عبدالمالك58968

ناجح75.558395739268.538191640املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة توماس عاطف انٌس مٌخائٌل58969

ناجح7651385633.5254.5371714.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة توماس ماهر شوقً سعٌد58970

ناجح75.55136.55631.5250.537.51915.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة جرجس فوزي عجاٌبً نصرهللا58971
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ناجح75563954.538.5263.0371815.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة جمال جعفر مبارك محمدالصغٌر58972

ناجح80594057.540276.539181437املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة جمال عبدالناصر احمد محمد58973

ناجح65.54332.544.526.5212.032161439املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة جمال عبدالناصر نورالدٌن حسن58974

ناجح70.54834.55329235.0401913.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة جمال مجدى محمود حسن58975

ناجح73.5513452.535246.037191637املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة حافظ جمال محمد محمود58976

ناجح4436.5214120162.5301712.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة حسن ابوالحسن عبدالنعٌم احمد58977

ناجح61.550.536.549.521219.0321912.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة حسن على حسن على58978

ناجح51.541334820.5194.0311712.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة خالد جمال محمد احمد58979

ناجح56.5332840.520178.0281412.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة خالد جمال محمود محمد58980

ناجح423221.53520150.5271511.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة دٌاب محمد دٌاب السٌد58981

ناجح57.54335.554.521211.531171438املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة رائد محمد فوزى حسٌن58982

ناجح68.549.537.55822235.5311913.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة رمضان حمدى محمود حسن58983

ناجح6345.537.55421221.030191339املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة رمضان كمال كامل ابو الوفا58984

ناجح74543856.525.5248.0321914.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة رٌمون فتحى ٌوسف ثابت58985

ناجح75.5543853.521.5242.5331915.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة سمعان اٌمن نصحً راغب58986

ناجح7355.54056.533.5258.531161438املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة سٌد احمد احمد محمد58987

ناجح74.55239.55728251.0351614.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة شرف الدٌن عبدالناصر شرف الدٌن صدٌق58988

ناجح55.546365121209.532171438املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة شعبان رٌاض القاضى همام58989

ناجح55.5423547.523203.033171339املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة صالح العمده صالح الدٌن احمد58990

ناجح4236.524.54620169.0301713.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة طه محمد علً احمد58991

ناجح7755405737.5266.539181539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عاصم عمر على ابراهٌم58992
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ناجح74514057.536258.536181540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عاطف السٌد صابرٌن السٌد58993

ناجح72.549405529245.531.51714.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبد ربه عوض عبد ربه عوض58994

ناجح5239.53647.522197.030171440املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالباري صابر ابراهٌم عوض58995

ناجح50.538.5375220.5198.531161438املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالباسط محمد على احمد58996

ناجح62363952.521.5211.035161337املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالحً علً محمد احمد58997

ناجح6846.537.551.527230.5341714.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن احمد محمد احمد58998

ناجح72.548295029.5229.034171537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن احمد محمود محمد58999

ناجح7647.5385229.5243.0361814.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن حماده عبدالرحمن حماده59000

ناجح47.541.528.54024.5182.0271614.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن عادل حسن عبدالحمٌد59001

ناجح56.543.528.54923200.529181537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن عنتر فوزى محمد59002

ناجح80523958.533.5263.038161639املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن فاٌز العربى فراج59003

ناجح71493852.524234.536181538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن ناجح شرقاوى على59004

ناجح5542.5354923.5205.0281814.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالرحٌم عبدالشافى محمد محمود59005

ناجح4039.535.546.528189.536181738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالشافى سلٌمان مصطفى نورالدٌن59006

ناجح73503853.529243.537181538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالظاهر اسامه محمود ابوالمجد59007

ناجح75483650.524233.533161538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالعظٌم عمادالدٌن عبدالعظٌم فرج59008

ناجح60.542.528.552.524.5208.533181539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدهللا ابوالمجد ابو الدهب ابوالمجد59009

ناجح714633.55624.5231.034181539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدهللا محمد محمد حسن59010

ناجح514436.549.522203.0311414.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدهللا محمود السٌد ابوالمجد59011

ناجح61.545.53952.525223.537181540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالملك محمد محمود همام59012

ناجح6147.53451.526.5220.5371815.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبده اٌمن صالح على59013
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ناجح7752385631254.037161538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عرفه عبدالعلٌم احمد على59014

ناجح755237.55325.5243.035161539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عرفه علً السٌد عل59015ً

ناجح775238.55327247.537161538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة على حسن محمد حسن59016

ناجح68483654.524.5231.038181539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة على عبدالرحمن محمد فراج59017

ناجح774737.54922.5233.0371814.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة على محمد ابراهٌم محمد59018

ناجح53.55036.551.528.5220.034181638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة على محمد عبدالعزٌز محمد59019

ناجح58.5533854.530.5234.5341816.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة علً عبدالعزٌز علً عبدالعزٌز59020

ناجح68.560385832.5257.0331616.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عمر اسعد علً مزٌد59021

ناجح45.551.53849.531.5216.033141538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عمر محمود عزالدٌن ابوالوفا59022

ناجح45463645.526198.532161537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عمرو محمود محمد احمد59023

ناجح68.5543957.531.5250.5361816.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة فادى رفعت فتح هللا بخٌت59024

ناجح6353.5395731243.5351815.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة فتحى نصر مصطفى محمد59025

ناجح4747.53846.527206.0311616.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة فرج محمد محمد فرج59026

ناجح5050.538.55332224.0351816.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة فهد ادهم حسن عبدالحمٌد59027

ناجح7050.53955.535.5250.5361616.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة كرم محمود احمد عل59028ً

ناجح64.550.5395736.5247.5381616.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة كرٌم ادهم حسن عبدالحمٌد59029

ناجح73.55639.555.538262.533161638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة كٌرلس صفى لوٌز رزق59030

ناجح745639.55939267.5381816.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة كٌرلس عاطف فهٌم ابراهٌم59031

ناجح6649375732241.0371815.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مارتن ٌسطا حبٌب بسطا59032

ناجح6048325427.5221.5361814.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة متولى السٌد محمود همام59033

ناجح49493251.528.5210.032161439املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مجدى نصحى حبٌب حنا59034
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ناجح4942.53144.524191.032161540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد ابراهٌم على ابوالمجد59035

ناجح65.5513955.532243.039181638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد احمد ابو السعود احمد59036

ناجح75584056.537.5267.0391816.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد احمد ابوالحمد محمد59037

ناجح78.5604058.537.5274.5401816.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد احمد فوزى عبدالاله59038

ناجح705638.557.534256.0391716.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد احمد محمد جرمون59039

ناجح7049.537.557.524.5239.032181939املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد احمد محمد عبدالنعٌم59040

ناجح7753.54058.530259.0361817.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد احمد محمد قراج59041

ناجح72.55333.55727.5243.530181939املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد احمد محمود محمد59042

ناجح72.554.5385827.5250.5291817.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد اسامه محمد على59043

ناجح74.553.538.55727250.531181940املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد السٌد اسماعٌل عبدهللا59044

ناجح70.540.5375223.5223.5311817.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد الكحالوى حامد عزب59045

ناجح75.555385830256.532181837املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد جمال على حداد59046

ناجح78553959.535266.533181838املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد جمال محمد على59047

ناجح7755385932.5261.5311818.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد جمال محمود علٌوه59048

ناجح6438325623.5213.5291817.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد حسن احمد حسن59049

ناجح54412753.527.5203.0311816.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد حسن محمود حسن59050

ناجح74.549405938.5261.033151737املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد حسٌن محمد حسٌن59051

ناجح64.539.531.55326214.5301816.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد خالد حسٌن محمدٌن59052

ناجح6147.5355625.5225.032171738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد سعٌد عبدالقادر سالم59053

ناجح59.54529.55525214.029161639املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد شحات محمد السٌد59054

ناجح65.54637.554.526.5230.031171738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد صبرى محمد حسن59055
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ناجح60.54036.55522.5214.531171738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد صالح السٌد هاللى59056

ناجح73.55238.55730.5251.531171838املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد عادل حماد سلٌم59057

ناجح69.55138.55731247.0351717.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد عبدالرحٌم عبدالشافى محمد59058

ناجح70.54336.557.529236.531181839املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد عبدالشافى على احمد59059

ناجح6946.536.557.529.5239.0311616.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد عبودي احمد فرج59060

ناجح70.55638.558.527250.533161840املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد عثمان محمد عل59061ً

ناجح715638.55830.5254.035151838املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد فراج عبدالرحٌم حسن59062

ناجح575136.551.526.5222.531161739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد مجدى فاٌز محمد59063

ناجح56513656.526225.531151638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود احمد السٌد هاللى59064

ناجح55.5543456.526.5226.534151739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود احمد خلف عبدالراض59065ً

ناجح65.55837.55224.5237.5361615.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود احمد سالم اسماعٌل59066

ناجح5143.5364123194.5291414.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود احمد محمود احمد59067

ناجح57.55236.554.527227.537161740املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود العفى محمد احمد59068

ناجح8060406040280.038181840املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود بدوي محمود حسنٌن59069

ناجح715638.55333.5252.032151738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود حسٌن خلٌل عبدالرحمن59070

ناجح595438.556.527235.032151837املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود عادل عبدالعال حسٌن59071

ناجح6453375224230.0341517.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود عارف السٌد عارف59072

ناجح47483750.528.5211.035161537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود عبدالعلٌم احمد ابوالحمد59073

ناجح68.5563957.534255.0351617.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود عبدالعلٌم على عطٌه هللا59074

ناجح645538.55629.5243.0331617.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود على احمد عبدالعال احمد59075

ناجح48.55038.545.526.5209.031161637املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود ماهر عبدالحمٌد امٌن59076
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ناجح615738.55226234.532171939املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود محمد نورالدٌن عبدالرازق59077

ناجح44.543.53941.523.5192.0311616.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود ممدوح على احمد59078

ناجح74.558.53756.526.5253.031181739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود ناجح فوزي عبدالاله59079

ناجح7559.5405731262.533171938املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود ٌونس محمود خلٌفه59080

ناجح4350295320.5195.533141538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مصطفى عادل احمد محمد59081

ناجح69.5523651.523232.035181639املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مصطفى عبدالعلٌم حسن احمد59082

ناجح66.547.536.551.522.5224.5351815.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مصطفى على محمد شبٌب59083

ناجح665135.553.522.5228.536181340املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مصطفى محمود نورالدٌن صادق59084

ناجح69.555365623239.537181840املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مصطفى ناصر ابو زٌد عبدالسالم59085

ناجح69.557405629.5252.040171838املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مصطفً عاطف احمد ابوالوفا59086

ناجح7354395636258.0391817.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مؤمن احمد عطٌه هللا عبداللطٌف59087

ناجح65.5563854.528242.0361616.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مٌنا رمزي عبدالسٌد جاد59088

ناجح6651364921.5223.5321717.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نادر احمد سٌداحمد مرسى59089

ناجح64.5493252.521.5219.533161539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نادر اشرف محمد ابراهٌم59090

ناجح52.54324.545.521.5187.030181538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ناصر فؤاد ابوالحمد محمد59091

ناجح53.547354221.5199.0301815.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ولٌد عادل عبدالرحٌم عبدالاله59092

ناجح6451.530.549.522217.532181640املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ولٌد نصرالدٌن ابودهب عبدالمجٌد59093

ناجح67.555335426235.537181538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ٌسى ٌعقوب عوضٌن ٌعقوب59094

ناجح7859.539.55534266.0371817.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ٌسً جابر راشد جرٌس59095

ناجح75.555.5345525.5245.5371817.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ٌوانس شنوده جادالرب حبٌب59096

ناجح55.550.53252.525.5216.0301816.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ٌوسف شعبان عبدالرحٌم عبدالنعٌم59097
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ناجح63.539.526.550.521.5201.5311817.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ٌوسف محمد حسن هرٌدى59098

ناجح625429.55422221.5361815.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ٌوسف محمد على احمد59099

ناجح80534058.529.5261.0391917.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسراء احمد ثابت عبدالمجٌد59100

ناجح79.556.53858.539271.5391917.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسراء السٌد احمد احمد59101

ناجح7558.53956.539268.0391917.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسراء عطٌه محمد احمد59102

ناجح77.556.539.556.536.5266.5391817.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسراء على السٌد حمص59103

ناجح75453959.527.5246.0381917.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسراء كساب عبدالرحٌم عبدالنعٌم59104

ناجح704138.557.527.5234.5371918.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسراء محمود حسٌن خفنى59105

ناجح55.530.537.545.526195.033171738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسماء ثروت شرقاوى على59106

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسماء حسن ابوالحمد صدٌق59107

ناجح79.55939.55739274.0401815.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسماء عاطف عزالدٌن محمد59108

ناجح503226.54923180.5331915.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسماء محمد ٌحى احمد59109

ناجح7138.534.558.527229.5311915.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسماء محمود احمد محمد59110

ناجح46.530203020146.520101040املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسماء هانى محمد احمد59111

ناجح70423952.525228.5381815.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اقبال عقل ابوالنجا سمرى59112

ناجح7340375928237.0391916.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة الهام جمال اسماعٌل ابراهٌم59113

ناجح5233.53754.525.5202.531181638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة امال رمضان محمود عبدالحلٌم59114

ناجح76.558.53950.535259.5381916.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة امٌره احمد محمد احمد59115

ناجح75.54138.558.532.5246.0391916.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة امٌره السٌد محمد عطٌه59116

ناجح7957.54059.539275.036.51817.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌرٌنى نصرى كامل سالمه59117

ناجح8059.54059.540279.0401815.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌمان جمال حسن حداد59118
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ناجح473228.54720174.5301816.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌمان عاطف فؤاد احمد59119

ناجح7541.53956.529.5241.5391816.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌمان على عطٌه السٌد59120

ناجح7134.53857.528.5229.5381816.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌه عبدالرازق ابوالحمد احمد59121

ناجح594137.55626219.534161738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌه عبدالرحمن محمد عل59122ً

ناجح765539.55737.5265.0381816.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌه عبدالعلٌم حسن محمود59123

ناجح7353.538.557.527249.5391816.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌه عبدالناصر السٌد حسن59124

ناجح805439.55729259.5371816.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌه عصام محمد فراج59125

ناجح7854385924.5253.5311816.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌه محمود محمد عبدالرحمن59126

ناجح78574058.527.5261.0391816.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اٌه مسعود خلف هللا صدٌق59127

ناجح6643253925.5198.5341915.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة بسمه حمدي علً عبدالعال59128

ناجح7756.536.552.535.5258.040181639املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة بشاٌر محمد ابوالحمد محمد59129

ناجح4041.5315325190.530181538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة تهانى على مطاوع دٌاب59130

ناجح77504055.534256.5371816.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة جهاد محمود البدرى عبداللطٌف59131

ناجح7246.53149.526225.0301815.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة جواهر بركات حسن حماده59132

ناجح7854395632.5259.5371715.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة حكمت علً زغلول توفٌق59133

ناجح73.549385721.5239.0331716.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة دعاء شعبان حشمت حماده59134

ناجح7352.5395124.5240.0341515.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة دعاء عبدالباري ابراهٌم عوض59135

ناجح7152.53857.526245.0351816.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة دمٌانه نعٌم مٌخائٌل خلٌل59136

ناجح77.5604057.537.5272.5381816.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة دوالجى عزٌز شنوده عزٌز59137

ناجح76.554.5405836.5265.5401816.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة دٌنا احمد مصطفى احمد59138

ناجح7654385925252.0391716.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة دٌنا عادل حامد رضوان59139
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ناجح6049.528.55326.5217.535191639املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة دٌنا عادل نعٌم مسعود59140

ناجح75.554375430250.5391916.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة دٌنا فرج هللا تادرس حبٌب59141

ناجح7350405929251.0401716.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة رانٌا عادل حامد رضوان59142

ناجح80604058.539.5278.0391716.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة رتاج صالح محمود حامد59143

ناجح7557405934.5265.5331917.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة رجاء جمال عبدالرحٌم حسن59144

ناجح79.559405939276.534.51917.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة رشا رٌاض مٌالد رٌاض59145

ناجح7959406038276.0351917.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة روان مدحت محمد على59146

ناجح7957386038.5272.538191738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة روجٌنا رشدى مفٌد راتب59147

ناجح76.55739.559.536268.529191637املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة روجٌنا ماهر خلٌل اسكندر59148

ناجح6848.539.556.528240.524191739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة رٌهام السادات ابوالوفا محمد59149

ناجح71.5473856.526.5239.5271817.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة رٌهام حسن عبدالراضى على59150

ناجح71.552385829248.5311818.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة زهٌه فهمى زكى عوض59151

ناجح7952.54057.538267.0351817.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ساره محمود محمود ابوالحمد59152

ناجح74463957.533249.535151739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ساره مصطفى رجب رضوان59153

ناجح76.553.539.558.539.5267.5341817.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة سامٌه احمد محمد الفولى59154

ناجح61.55137.557.533.5241.0331617.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة سحر خلف عبدالرحٌم عبدالنعٌم59155

ناجح755538.55938.5266.0351617.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة سلوى عالء خلف على59156

ناجح74.549.53956.536.5256.0351717.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة سماح فوزى عبدالمسٌح عوض59157

ناجح6349375528.5232.5271616.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة سماح محمد احمد حقنى59158

ناجح58.550.536.55828.5232.029151739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة سومٌه عبدالمنعم على عبدالمولى59159

ناجح70523757.528244.529161740املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة سومٌه مالك رجب رضوان59160
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ناجح78.556406039.5274.0381817.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة سٌمون فاٌز عجاٌبً نصرهللا59161

ناجح4939315626201.0281816.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة شٌرٌن محمود محمد محمود59162

ناجح6635.53656.521.5215.5251414.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة شٌماء عادل جبرٌل ٌوسف59163

ناجح66.550.53451.533235.5341814.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عائشه ابودلع احمد محمد59164

ناجح4939.53437.523.5183.5271613.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عزه البدرى محمد ٌحى59165

ناجح66.548.5294622212.039181438املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة فاطمه على احمد جاد59166

ناجح77.55939.553.537266.537171739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة فاطمه نورالدٌن احمد نورالدٌن59167

ناجح7859.53855.538269.0361718.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة فرحه احمد احمد محمد59168

ناجح80594059.539.5278.037171740املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة فوزٌه احمد محمد احمد59169

ناجح79.55737.557.535.5267.0401717.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة كارولٌن بخٌت عوض شاربٌم59170

ناجح78.55638.557.536.5267.0401717.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة كٌرمٌنا عاطف انٌس مٌخائٌل59171

ناجح58.5523644.522.5213.534151638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة لمٌاء قدرى احمد محمد59172

ناجح755636.550.531249.0371716.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مادونا امجد سفٌن عبدالفادى59173

ناجح7657395330.5255.5401717.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مارتٌنا الفى رمزى رٌاض59174

ناجح77.558.5395633.5264.540161638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مارتٌنا عبدالمسٌح كمال عبدالمسٌح59175

ناجح74.559.53955.538266.540171637املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ماروسكا عٌاد جادالرب حبٌب59176

دور ثانى2.516.5178.50.545.0145619املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مارى وحٌد دانٌال فرٌز59177

ناجح78.558.5406039276.038171738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مارٌنا رزق منصور رزق59178

ناجح78.5584058.539.5274.539171739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مارٌنا فتحى مٌالد رٌاض59179

ناجح73.552395024.5239.040181638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مارٌنا فوزي ذكً شحاته59180

ناجح7755384931.5250.5391717.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مروه احمد عبدالستار عبدالموجود59181
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ناجح76.557405234.5260.0381615.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مروه عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم59182

ناجح6547.5354822.5218.037161739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مرٌم خالد عٌسً عبدالحلٌم59183

ناجح6145.5384622212.531171739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مرٌم رافت نصر الدٌن امٌن59184

ناجح76.553.5405536261.036171840املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مرٌم عبدالعلٌم على حداد59185

ناجح80594058.539276.538171540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مرٌم فتحى مٌالد رٌاض59186

ناجح745239.550.523239.038181638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ملك جمال احمد على59187

ناجح7352395328.5245.5381716.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة منار حمدى احمد حسن59188

ناجح745238.551.524240.0381717.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة منار عبدالباسط ابوالوفا حسانٌن59189

ناجح76.550.5395225.5243.5391816.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة منار عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم59190

ناجح70.5503954.526.5240.534171638املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة منار محمود احمد عبدالمولى59191

ناجح76.5463953.524.5239.5391717.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة منال عبدالرحمن علً محمود59192

ناجح50.543.536.54921200.528181740املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة منه الحسٌن اسماعٌل النادى59193

ناجح78.551.53952.523.5245.0391717.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة منى جمال محمد الصغٌر عبدالراضى59194

ناجح76.550.538.551.522239.0351717.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مها البدري البدري سلٌم59195

ناجح7546.538.552.522.5235.0371817.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مهرائٌل هانى شهدى راغب59196

ناجح6941355222219.0331816.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مواصف محمود على عبدالعال59197

ناجح7749.5395226.5244.0291715.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مٌاده عبدالعلٌم هاشم عبداللطٌف59198

ناجح7959406040278.036181639املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة مٌرنا عشم حلٌم عشم59199

ناجح75574051.522.5246.036.51516.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نادٌه مجدى بخٌت سالمه59200

ناجح66.551405123231.536.51516.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نانسى ناجى شهدى راغب59201

ناجح7347.538.55322.5234.535.5161739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ناهد سامح شوقى شاكر59202

(329)



ناجح72.558.5405636263.039161738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نجالء السٌد عوض هللا محمد59203

ناجح7654405133254.038171739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نجوي ابراهٌم عبدالرحٌم احمد59204

ناجح78604050.537.5266.0361717.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نجوي ابراهٌم محمد مراد59205

ناجح7460405438.5266.5341717.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ندى عبدالحكٌم حموده عسران59206

ناجح76.558405337.5265.0351517.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ندي علً المصري امٌن59207

ناجح70.553.536.54126.5228.0321517.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نها صاٌر عسران محمدٌن59208

ناجح78.558405739.5273.036171839املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نوران مظهر السٌد عبدالرحٌم59209

ناجح745838.555.536262.0361717.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نوره احمد عزالدٌن رضوان59210

ناجح75.558.54045.522241.5351616.540املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نوره اسامه السٌد على59211

ناجح64.553.5344923.5224.535161738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نورهان حسن على احمد59212

ناجح69.55236.55235245.0391617.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نورهان خالد محمد ابو المجد محمد59213

ناجح795937.549.533.5258.5341717.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نورهان محمد احمد محمد59214

ناجح75.55839.548.530.5252.036151738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة نورهان محمد نورالدٌن محمد59215

ناجح77.560405438.5270.0371517.537املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة هاجر احمد السٌد على59216

ناجح64.557.536.54926.5234.0281516.539املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة هاجر محمد سعد ابوالحسن59217

ناجح76.56039.547.530253.5371717.538املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة هاٌدى سالمان الصافى سالمان59218

ناجح74553951.527.5247.030171739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة هاٌدى عمر عبدالنعٌم احمد59219

ناجح74.55938.55233257.035181738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة هدى جمال ثابت محمد59220

ناجح75.5584050.532.5256.531161738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة هدي عٌد الغلبان عل59221ً

ناجح74.556.539.547.528.5246.529151738املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة وفاء رمضان محمد محمد59222

ناجح76.559405833.5267.036171739املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن كامل العربً فراج59223
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ناجح435430.555.529212.0311516.531املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرباحمد ابراهٌم البدرى على59224

ناجح4438345028.5194.5341617.531املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرباحمد السٌد عبدالعظٌم بالل59225

ناجح6647.5395632.5241.038181832املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرباحمد رمضان احمد ٌوسف59226

ناجح7656.5405636.5265.0361617.535املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرباحمد صالح ابو الحمد مصطفى59227

ناجح7255.5405535.5258.037171735املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرباحمد عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم59228

ناجح7054395633252.0371717.535املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرباحمد محمد على محمد59229

ناجح69.555.538.549.532245.034161633املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرباحمد مسعد احمد ٌوسف59230

دور ثانى2828192814117.01977.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربالسٌد احمد احمد السٌد59231

ناجح4851344929.5211.5341516.535املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربالسٌد محمد على حفنى59232

ناجح53.547.531.54928209.5341516.531املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرببشار عالء عبدالاله على59233

ناجح4550.53450.527.5207.535131630املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربجبرٌل ابو الحمد جبرٌل ابو الحمد59234

ناجح47.545.528.54425190.531151730املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربجمال عامر غرٌب محمد59235

ناجح4755.536.552.533.5225.033151730املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربحسن احمد حسن فارس59236

ناجح72.558405839267.5371717.535املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربحسن السٌد حسن محمود59237

ناجح4243274129182.0331314.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربحسن حمدى على عبدهللا59238

ناجح46.54929.548.526199.532131531املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربحسن مجدى حسن محمد59239

ناجح5549.537.553.526.5222.0361616.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربحسٌن على محمد تمام59240

ناجح4343324227187.030131630املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربحسٌن محمد حسٌن على59241

ناجح44.543.5293827.5182.537131630املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربزاٌد عبدالعلٌم علً عبدالاله59242

ناجح6051.53652.531.5231.535151730املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربسعد احمد سعد على59243

ناجح68.557.53952.531.5249.0361617.532املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربسعٌد عطا خلف هللا حسن59244
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ناجح5544344425.5202.532131430املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربسٌد حسٌن السٌد فارس59245

ناجح6854.537.55528.5243.531161432املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربشهاب عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم59246

ناجح5743.534.547.526.5209.031141430املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعبدالحمٌد فراج حسٌن حسٌن59247

ناجح49382642.521176.5201412.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعبدالرحمن السٌد محمد السٌد59248

ناجح5542.53148.531208.030161430املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعبدالرحمن جمال عبدالرحمن عبدالرحٌم59249

ناجح5435.53047.530.5197.534181430املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعبدالرحمن رزق احمد محمد59250

ناجح44.54134.537.524181.5361613.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعبدالسالم على محمد عبدالرحٌم59251

ناجح6447.5334531220.5361815.535املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعبدالسالم محمد عبدالسالم عوض59252

ناجح594433.54429209.5341715.532املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعبدهللا ولٌد حسن محمد59253

ناجح48.53632.54430.5191.5331613.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعبدالمجٌد على احمد على59254

ناجح41.5393239.524.5176.534141430املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعبدالوهاب على محمد عمر59255

ناجح5141.534.547.529.5204.036181430املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعالء عبده خلف على59256

ناجح6342.53858.531.5233.536181433املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعلى عربى على حفنى59257

ناجح72.553.537.557.532253.034181432املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعلى فراج احمد فراج59258

ناجح66.541.5335130222.036161433املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربغازى محمود غازى محمود59259

ناجح51.5402743.525.5187.535161433املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربفوزى عبدالحكٌم فوزى حامد59260

ناجح674234.55331227.534161430املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربفؤاد على فؤاد فراج59261

ناجح50.540.532.542.527.5193.5331412.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربكرٌم عادل عبدالعال السنوسى59262

ناجح46.539.529.54628189.531161430املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمد ابو الدهب محمد بكرى59263

ناجح53.5423445.530205.031161430املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمد اعطٌت هللا خلف اعطٌت هللا59264

ناجح5242.52945.529.5198.532141630املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمد حماده صابر عبدالرحٌم59265
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ناجح524032.54826.5199.0361817.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمد على عبدالرحمن حسن59266

ناجح553730.548.527198.036181635املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمد فتحى عبدالاله عبدالرحمن59267

ناجح6341.530.553.526.5215.0361817.535املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمد محمود احمد عبدالعاطى59268

ناجح62.539.529.54826205.5361817.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمود احمد محمد محمد59269

ناجح674529.54926216.536182033املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمود احمد محمد محمود59270

ناجح63.541334524206.536182031املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمود السٌد محمود محمد59271

ناجح67.540.530.54925.5213.036182030املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمود رفعت ابو القاسم المصري59272

ناجح56.540.53248.525.5203.0361617.536املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمود عبدالاله محمود محمد59273

ناجح56.540.527.547.525197.036161730املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمصطفى احمد مصطفى عبدهللا59274

ناجح59.541.529.548.525.5204.5361616.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربممدوح على الجٌالنى على59275

ناجح56.5413045.526199.036161830املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربنشات احمد رشوان محمد59276

ناجح62.546334827216.5361616.535املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربوحٌد عامر غرٌب محمد59277

ناجح504735.55026208.5361619.535املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربولٌد صالح عبدالرحمن موسى59278

ناجح604224.547.524198.036181730املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربازهار فوزى على عبدهللا59279

ناجح77544054.537262.536181835املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرباسراء ابوالسعود خلف هللا عطٌت هللا59280

ناجح60.533354830.5207.036181834املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرباسماء السٌد عبداللطٌف عرابى59281

ناجح673036.54425202.5361818.532املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرباسماء ثروت وهب هللا عطٌه هللا59282

ناجح77.55339.553.532.5256.034182035املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرباالء ابراهٌم السٌد احمد محمد احمد59283

ناجح6939.529.548.527213.5361818.533املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربالزهراء ابوالنور عطاهلل موسى59284

ناجح53.540.53148.526.5200.0361817.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربالهام عطٌتو محمد حسن59285

ناجح5744.535.548.527.5213.036182030املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربامنه على ٌوسف السٌد59286
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ناجح563732.544.524.5194.5341817.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربامنٌه محمد مصطفى عبدهللا59287

ناجح54.538.5324423192.036181832املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غرببشاٌر مصطفى احمد عبدالقادر59288

ناجح71.54437.548.530231.535181935املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربخلود محمد الطٌب ابوالوفا59289

ناجح48.5383544.527193.035161931املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربدالٌا كمال محمد احمد59290

ناجح48.533.5304023.5175.537181830املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربدنٌا عبدهللا محمود عبدهللا59291

ناجح50.532.53340.522.5179.032181731املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربرحاب عبدالعال عباس محمود59292

ناجح6853385129.5239.5361818.533املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربرحمه محمد بركات احمد عبداللطٌف59293

ناجح69.5393742.523211.037181932املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربرٌهام جمال موسى عجور59294

ناجح72423942.529224.537181935املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربشٌماء محمد على على59295

ناجح74.54039.545.531.5231.038181835املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعزه عبدالاله محمود محمد59296

ناجح5631.53339.523.5183.536161630املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربعلٌاء محمود حسٌن على59297

ناجح563636.541.524194.0351817.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربفاطمه حسن احمد حسن59298

ناجح483429.541.523.5176.534181930املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربفاطمه سعد عبدالاله احمد59299

ناجح65413249.523.5211.037181935املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربفرحه محمد محمود محمد59300

ناجح60.543.533.54426.5208.035171735املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمرٌم فراج احمد فراج59301

ناجح5236.530.540.524.5184.036172031املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمنار عاطف السٌد محمود59302

ناجح61.53233.536.525188.5351818.534املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمنار عبدالعلٌم عبدالرحمن موسى59303

ناجح54333137.524.5180.033181931املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمنه صالح البدوى عبداللطٌف59304

ناجح71.558395134253.535181935املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربموده محمد بركات احمد59305

ناجح7145.53948.533.5237.535181935املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمى جمال السٌد على59306

ناجح7856.539.549.534257.538181735املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمى خلف عبدالرحمن احمد59307
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ناجح60.54030.551.527209.533181731املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمى مصطفى حماده احمد59308

ناجح6152.530.55731.5232.5331818.530املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربندا محمد عبدالقادر على59309

ناجح76.56039.55834.5268.535182035املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربندى خالد احمد عبدالرحٌم59310

ناجح7258.5335331.5248.0341818.534املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربنها عبدالحى محمد مصطفى59311

ناجح60.550315129221.5301817.531املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربنورا جمال عبدالرحمن عبدالرحٌم59312

ناجح73.55836.555.534.5258.036182035املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربنورهان جمال محمد حسن59313

ناجح6246315432.5225.534162038املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد على59314

ناجح5552.53457.528227.0321619.540املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةاحمد حسن محمد حسن59315

ناجح78.5584058.539274.036182038املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةاٌمن عبدالباسط محمود كمال59316

ناجح595031.547.529.5217.531181840املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةحسٌن حاتم محمد محمود59317

ناجح6950.534.55534243.034162040املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد احمد عبدالعلٌم محمد59318

ناجح57.54031.55432.5215.530172040املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد محمد البدرى محمود59319

ناجح71.544.5355331235.034172040املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود عبدالمجٌد عبدالعظٌم59320

ناجح74.556.5405232.5255.537182038املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةعبده فاٌز عبده مشرق59321ً

ناجح54.543.52951.528.5207.0311719.536املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةعلى عبدالاله كمال احمد59322

ناجح68.55237.55226.5236.537181938املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةفتوح نبٌل فوزي خلٌل59323

ناجح594231.546.529.5208.531181838املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةفهد سعدون حمادي جابر59324

ناجح59433050.530212.531151838املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةكرٌم جالل رمضان كمال الدٌن59325

ناجح70.549.534.552.532239.033151838املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةمحمد حسنً رمضان كمال الدٌن59326

ناجح625130.553.531228.030151836املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةمحمد خلف محمد جبرٌل59327

ناجح6649275230224.031161940املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةمحمود ابوالخٌر احمد ابوعمره59328
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ناجح5646.5334631212.532161840املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةمحمود فراج محمود اسماعٌل59329

ناجح74573656.531.5255.034171938املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةمروان خالد خلف ابوعمره59330

ناجح684733.549.536234.033171640املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةمعتز عوض رفاعى عوض59331

ناجح6149.535.54930.5225.533161740املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةاسراء محمد احمد توفٌق59332

ناجح68.55137.54630.5233.531171740املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةاسماء احمد عبدالعلٌم احمد59333

ناجح574833.547.529.5215.533171840املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةامٌنه عبده محمد احمد59334

ناجح6546.530.54926217.031161836املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةاٌمان رفاعى عبدالعظٌم حسٌن59335

ناجح62483048.530218.533171736املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةاٌه الصباح محمود احمد59336

ناجح63473150.526.5218.031171840املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةدعاء رشاد احمد ابو الحمد59337

ناجح764934.553.532.5245.5321817.540املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةرانٌا ابوالخٌر محمد عثمان59338

ناجح6247.5314921.5211.032161638املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةرٌهام عبدالعلٌم صابر احمد59339

ناجح7551.537.554.536.5255.033182040املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةرئٌسه طه محمود احمد59340

ناجح7555.537.55937.5264.523162040املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةزهراء ابودهب محمد عبدالمعطى59341

ناجح63.550.54049.530233.532181840املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةسماح ادهم ابوالوفا احمد59342

ناجح75.552.5405436.5258.534161840املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةشهٌره حسنً رمضان كمال الدٌن59343

ناجح59.552365131.5230.034161838املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةمنار الكحالوي محمد احمد59344

ناجح6447324930222.0341616.538املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةنرمٌن السٌد فؤاد عبدالحلٌم59345

ناجح78.550.537.55738261.534162038املنشأةمدرسة نجع دباب االعدادٌة المشتركةهٌفاء شوقً محمد بخٌت59346

ناجح50.5343148.522.5186.533181930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةابانوب رشاد نعٌم عطٌه59347

ناجح64.5373347.527.5209.536181930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةابانوب صالح رشدى بخٌت59348

ناجح56.531.53549.526198.533181930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةابانوب غطاس منصور جرجس59349
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ناجح46332540.520.5165.0321518.538املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم مجاهد احمد عبدالحلٌم59350

ناجح7859405840275.0381618.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاحمد اٌمن احمد على59351

ناجح4537.5325025.5190.0341419.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالسالم عبدالمعبود ابوالوفا59352

ناجح7833405938248.0381719.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاحمد مصطفى حسٌن امٌن59353

ناجح65.53239.554.531.5223.033151930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاسامه مسعد جٌد شكر هللا59354

ناجح7743.539.558.535253.538161932املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاسالم ماهر صابر محمد59355

ناجح44.532304320.5170.034141934املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةبٌتر راجح حلمى ناشد59356

ناجح69.5484056.530.5244.534161930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةجوزٌف عادل نجٌب موسى59357

ناجح524137.55422.5207.033171930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةجون عاطف سمٌر عدلى59358

ناجح5631.532.54922191.0341518.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةحامد فواز السٌد فواز59359

ناجح4531.5294420.5170.035141730املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةحماده حسٌن احمد حسٌن59360

ناجح72.54536.55534.5243.5381718.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةحماده على احمد بدوى59361

ناجح4933.529.542.520.5175.034141530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةخالد حماده هدى عبدهللا59362

ناجح48362941.520.5175.032171830املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةخالد ناصر محمود احمد59363

ناجح6443.5375222.5219.034161930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد خالد احمد محمد59364

ناجح5444375223210.0341518.536املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةشاهر حماده هدى عبدهللا59365

ناجح76.55937.557.540270.535.5151930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةشنوده جرجس بشاره جرجس59366

ناجح49.533.53046.522.5182.0321518.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةعبدالعال احمد عبدالعال فواز59367

ناجح63.548345435.5235.0391719.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةعبدالفادى جاد سٌدهم شكر هللا59368

ناجح5545254130.5196.5331418.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا اسماعٌل فتحى راشد59369

ناجح49.544254230190.533141930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا على بدوى محمد59370
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ناجح504928.546.532.5206.535161830املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةعلى احمد عبدالرازق محمد59371

ناجح54.5502846.533212.0361617.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةعلى عاطف عرفا صالح59372

ناجح78.558.539.559.539.5275.539171932املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةعماد كرم واصف عوض59373

ناجح6450.5324830.5225.033151930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةعمر زكرٌا احمد عبدالواحد59374

ناجح55.548.529.54531209.5331516.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةعمر محمود حسن محمد59375

ناجح53.539.523.54329188.5341516.536املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةفادى مورٌس عبدالفادى عطٌه59376

ناجح6643.5315135.5227.035161836املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةكرم عاطف حسن محمد59377

ناجح4841.5304931199.536161834املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم مصطفى ٌسٌن عبدالحلٌم59378

ناجح7757406039273.040171832املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةكٌرلس جرجس بشاره جرجس59379

ناجح77.558.539.559.540275.040171834املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةكٌرلس عٌد ناشد غبلاير59380

ناجح78.554.539.556.539268.040171830املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةكٌرولس رومانى بخٌت مسعود59381

ناجح75.555.538.55538262.539171830املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةماٌكل هانى عبده شحاته59382

ناجح52.5472648.533.5207.5321716.536املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ابوطالب محمود عبدالاله59383

ناجح4644315032203.032161838املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد ابو الفتوح مصرى59384

ناجح4543.524.538.530181.5321516.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف محمد السٌد59385

ناجح43.541.52334.526.5169.0321316.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد المقٌر محمد احمد59386

ناجح51.543.523.542.531192.032151834املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حارص عثمان صادق59387

ناجح4546.521.541.531.5186.033131828املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن ابراهٌم عبدالكرٌم59388

ناجح5849.5344633.5221.036151730املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد خالد كمال عبدالعال59389

ناجح674734.54834.5231.0331514.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد رزق سعد الدٌن عبدالرازق59390

ناجح53.544.5334332206.0331516.532املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد صبري احمد السٌد59391
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ناجح77513749.538.5253.036151636املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد على بدوى59392

ناجح50.547.53242.528200.532151730املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد محمود محمد59393

ناجح47.54330.544.528.5194.0311716.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمود عادل محمود عبدالاله59394

ناجح534634.54429206.5331716.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمود عرٌبى احمد عرٌبى59395

ناجح55.546.532.54429207.531151638املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمود على زغلول فارس59396

ناجح4443.5294124.5182.03017.517.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمود ٌسرى حسانٌن حسان59397

ناجح474532.543.531199.0351616.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا سند اسعد السبع59398

ناجح56463344.532211.5361717.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا محروس بخٌت شحاته59399

ناجح43.54131.54225.5183.536131630املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا ناجح منصور ابراهٌم59400

ناجح5545.534.54132.5208.535.5171632املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةهانى رشدى نعٌم عطٌه59401

ناجح75.549.5374938249.0381718.534املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةوائل عادل عٌد عرٌبى59402

ناجح7656.53956.539.5267.5371818.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف ممدوح احمد امٌن59403

ناجح7047354832.5232.5371718.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاروى محمد السٌد عمر59404

ناجح4642354427.5194.529171830املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاروى محمد على محمد59405

ناجح72.551.53845.532239.5371718.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاروى مصطفى حسٌن امٌن59406

ناجح75.556.53851.538259.5371718.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةارٌام عوض محمود عبدالغفار59407

ناجح72.55337.54737.5247.5371718.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاسراء احمد محمود احمد59408

ناجح604434.544.530.5213.5371616.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاسراء حشمت صالح عبدالمجٌد59409

ناجح69.53629.55023.5208.535171830املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاسراء محمد منصور محمد59410

ناجح6732274522193.036171736املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاسماء حماده احمد عبدالحلٌم59411

ناجح683628.551.523.5207.5351717.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةامل عبدالحفٌظ شمروخ عبدالمجٌد59412
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ناجح783129.553.535.5227.5361718.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةامل محمد كمال السٌد59413

ناجح7231.533.54229208.0361612.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةامل محمد محمد السمان59414

ناجح7956.54059.539.5274.5361716.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةامنٌه عبداللطٌف احمد السٌد59415

ناجح603333.547.525.5199.538171530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةامٌره حمدان عبدالهادى عبدالقادر59416

ناجح71.531355527219.535171330املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةانجى حكٌم واصف حكٌم59417

ناجح6235.53149.523.5201.5361714.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاٌات عبدالرحمن همام عبدالرحمن59418

ناجح7436.531.550.524216.538171832املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان حمدى محمد عبداللطٌف59419

ناجح54.530.527.54822182.5321516.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالحفٌظ احمد محمود59420

ناجح67.5312749.528203.037161530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان عبداللطٌف محمد عبداللطٌف59421

ناجح6032294521.5187.5321714.536املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاٌه محمود بدارى عبدالمجٌد59422

ناجح7849.538.55235253.0381617.536املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاٌه محمود حامد عبداللطٌف59423

ناجح79583856.534.5266.0351717.534املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةتمار فؤاد الٌه شوقى59424

ناجح71.543.531.55032228.535.5171632املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةجاكلٌن النجار ولٌم عبٌد59425

ناجح66.541.529.54925211.533.5151634املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةجاكلٌن انور كمال جرجس59426

ناجح7857.539.559.538.5273.0391617.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةحبٌبه عبدالرازق بدر عبدالرازق59427

ناجح54.53428.54721.5185.5331518.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةدالٌا احمد حماده حماد59428

ناجح62.533.530.540.524191.031.5161236املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةرانٌا مالك سدراك عوض59429

ناجح72.5413649.528.5227.5371717.538املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةرحمه السٌد عمر عبدالاله59430

ناجح76.559.53657.539268.538171930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةرٌموندا ٌاسر عٌاد جرجس59431

ناجح71.556.535.548.535.5247.5351718.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةرٌموندا ٌوسف بشٌر ٌوسف59432

ناجح7958385840273.036171934املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةسحر على محمد احمد59433

(340)



ناجح7455.536.549.538253.537161928املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةسها السٌد عبدالعال عمر59434

ناجح7355.535.551.534249.531.51618.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةسٌمون فاٌز خله كتانه59435

ناجح57.54935.54532.5219.531171830املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةشهد على عبدالرسول على59436

ناجح5050.526.538.532.5198.0301419.532املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء خٌرى جمال حسان59437

ناجح6554.5374334233.535171936املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةصابرٌن احمد محمود عبدالاله59438

ناجح7254374334.5240.5371719.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةعفاف مهران تمام سالم59439

ناجح53.548.531.54029.5203.0321519.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةغاده مظهر حمدان محمد59440

ناجح7757.53745.536253.036171730املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه الحفنى عبدالرحمن محمد59441

ناجح494431.53832.5195.0281518.534املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةفرحه ٌاسر محمود احمد59442

ناجح78.557.539.557.538271.039161930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةكرستٌنا عاطف نصحى السعٌد59443

ناجح7859405738272.032161931املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةلوجٌنا هانى محمد احمد59444

ناجح7055.5344034233.532.5161930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمادونا عازر صدقى عازر59445

ناجح72.550.53741.534.5236.036.51718.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا مجدى جٌد اقالدٌوس59446

ناجح5954.5344132.5221.030151934املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمروه السٌد احمد السٌد59447

ناجح59.551.534.541.533.5220.536171935املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمروه حامد احمد حموده59448

ناجح6051.532.54134.5219.536151932املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمروه محمد بدوى محمد59449

ناجح60.548.5354234220.033181831املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمروه ناصر ٌسن عبدالحلٌم59450

ناجح72.559384836253.5381818.532املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم سمٌر سٌدهم كراس59451

ناجح74.552.53752.534.5251.039181930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمنار رامى بشلره لبٌب59452

ناجح5833.529.541.526188.5341816.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمهرائٌل رمزى ودٌع عبدالمالك59453

ناجح7852.537.55939.5266.540181933املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةندى عبداللطٌف ابراهٌم عبداللطٌف59454
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ناجح7652.53755.535.5256.5401819.534املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةندى ناجح فراج ابوعمره59455

ناجح77.555.5385836265.039181930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةنسمه اشرف محمد عبدالحلٌم59456

ناجح7658385735.5264.539181933املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةنوال اشرف احمد محمد59457

ناجح7957.5406040276.538181932املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةنورا محمد كمال السٌد59458

ناجح7859.54058.538.5274.5391818.529املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةنورهان حسٌن تمام سالم59459

ناجح54.54334.547.526.5206.0351819.530املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةهند عبدالحمٌد حنفى محمود59460

ناجح73.551375737.5256.038181930املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةورده عبدالحمٌد سعد الدٌن ابو الحسن59461

ناجح77.553.537.558.538.5265.5401819.531املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةورده مظهر زاكى عبدالرحٌم59462

ناجح68503254.533.5238.033171535املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةابانوب عزت البدرى نخله59463

ناجح53.54931.551.532217.532181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةابراهٌم ثروت ابراهٌم منصور59464

ناجح45.54626.54832198.0321814.530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةابراهٌم معوض محروس سمسومى59465

ناجح635030.552.528.5224.531171531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةابو الغٌط مصطفى ابو الغٌط محمد59466

ناجح71.55234.55534.5247.539191632املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف ابو الغٌط محمد59467

ناجح55.54631.550.530.5214.034181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحمن احمد احمد59468

ناجح57.5463050.529.5213.529151530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالعال محمد59469

ناجح6248.53154.529.5225.527161531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد محمود كمال احمد59470

ناجح524528.55229.5207.029181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةادم عبدالرحمن ابوزٌد عبدالرحمن59471

ناجح694934.553.536242.033181633املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةاسالم طارق حسن هالل59472

ناجح52443051.529.5207.026181532املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةاسالم محمد امبابى عبداللطٌف59473

ناجح64.548.5315029.5223.533181530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةاالمٌر محمد عزالدٌن سلٌمان59474

ناجح5645.532.54929.5212.528181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةالحسن اشرف عبدالساتر عبدالبدٌع59475
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ناجح5241324929.5203.530181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةالحسٌنى اشرف عبدالستار عبدالبدٌع59476

ناجح50.5453148.529.5204.530181530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةامٌل ٌوحنا ٌس جاد هللا59477

ناجح61.5473147.531218.035171531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةباسم اسحاق زكرى عازر59478

ناجح63513150.531226.536181532املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةبهاء خلٌل امٌن خلٌل59479

ناجح68.5523253.536.5242.535191633املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةبهاءالدٌن سابت محمد خاطر59480

ناجح504728.549.529.5204.5351714.530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةبوال راضى نجٌب عبدالسٌد59481

ناجح57.5483142.531210.035191530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةجمال اٌلٌا جمال خلٌل59482

ناجح55.55230.54731216.033191531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةحارس صالح حارس عثمان59483

ناجح624832.543.530.5216.534181533املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةرومانى بخٌت صلٌب جوده59484

ناجح62.54934.54131.5218.534181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةرومانى رافت حبٌب فخرى59485

ناجح63.55134.545.531225.535191632املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةزٌاد محمود نصرالدٌن مرسى59486

ناجح56383341.530.5199.027161430املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةشبٌب ابراهٌم امبابى شبٌب59487

ناجح574531.543.529206.035171530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةشنوده زكى حنٌن سمسومى59488

ناجح564832.543.530210.036161531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةشنوده فوزى جالل خلٌل59489

ناجح5245314229199.022161531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةعابدٌن على ابراهٌم محمد59490

ناجح51.548294029.5198.027161532املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالحلٌم صبحى ابراهٌم محمد59491

ناجح57.5443045.529206.031171530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالعال السٌد النحاس عبدالعال59492

ناجح53.5483141.529.5203.529161531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةعمران صابر احمد سلٌمم59493

ناجح53.543.52939.527192.528151430املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةفارس رجب عبدالفضٌل حماده59494

ناجح66.55134.54632230.035191631املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةفارس عربً رضوان احمد59495

ناجح6246.533.542.530.5215.035191631املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةفتحى خالد فتحى احمد59496

(343)



ناجح58.546314129.5206.035191530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةكٌرلس رفعت شحاته ٌوسف59497

ناجح55.548.53341.529207.538181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةكٌرلس محفوظ ناشد رٌاض59498

ناجح614931.544.531217.037191532املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةكٌرلس نعٌم زكى ناشد59499

ناجح5243.5274128191.5361714.530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةماٌكل راضى نجٌب عبدالسٌد59500

ناجح57.54929.548.529.5214.028181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمحروس ابوالمجد محروس توفٌق59501

ناجح63.54924.54629212.032181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد الجمٌل توفٌق حارس59502

ناجح53482642.529198.530181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن عبدالحفٌظ حماده59503

ناجح53.53928.548.529198.533171532املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد حماده احمد عثمان59504

ناجح48.541294628.5193.0321813.533املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد على محمد محمد59505

ناجح4638274129.5181.529171331املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود حسن محمود سلٌمان59506

ناجح58432951.529.5211.029191531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود مختار محمد خاطر59507

ناجح5842.527.55029.5207.529181530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمشرف احمد كمال احمد59508

ناجح58.544314932.5215.033171531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى ابراهٌم محمد سلٌم59509

ناجح514225.54828.5195.031161530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى العشرى على السٌد59510

ناجح47422646.529.5191.029171531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمنتصر عاطف عبداللطٌف السٌد59511

ناجح5744.530.54929.5210.534171530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمٌنا ٌوحنا زكرٌا ناشد59512

ناجح50442746.529196.528161529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةناصر صابر محمود حسن59513

ناجح54.547304732210.536171529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةنبٌل صموئٌل جمال خلٌل59514

ناجح5342.52648.530200.033171530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةنصار عبدالعلٌم محمد السٌد59515

ناجح46.542.5274430190.027161331املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةهاشم ناصر ابراهٌم محمد59516

ناجح664434.54932225.530171631املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةهشام جمال رضوان احمد59517
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ناجح494930.54728203.533181529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةٌاسٌن السٌد ٌاسٌن محمد59518

ناجح4748314828.5202.535181529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةٌسى منصور موسى منصور59519

ناجح5646315530.5218.533.5171430املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةارضٌنه سعٌدجمال خلٌل جرجس59520

ناجح665035.552.538242.036181530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةاسماء ممدوح حسانٌن سلٌمان59521

ناجح614831.55031.5222.035181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةاشرقت الزاهر نصرالدٌن احمد59522

ناجح52493046.531208.529181431املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةامل احمد نصرالدٌن ااحمد59523

ناجح5650314831.5216.536181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةامٌره عنتر مشوادى سعد59524

ناجح664931.54731224.5371913.533املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةاٌات محمد عطٌه رسالن59525

ناجح53.54730.54532208.033191430املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالرحمن محمد عبدالرحمن59526

ناجح49.544.5335432213.038191529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةرشا مصطفى ابو الغٌط محمد59527

ناجح50.5473250.531.5211.533171529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةرضوى رجب السبد عبدالعزٌز59528

ناجح53.54830.55229.5213.5361913.529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةساره لظمى ناشد رٌاض59529

ناجح504931.55128.5210.033191430املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةسماح عبدالستار عز الدٌن شقٌر59530

ناجح49.54930.551.531211.534171431املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةسٌده نور الدٌن احمد خلٌفه59531

ناجح5349315531.5219.535181431املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةسٌمون عبدالفادى حلمى رٌاض59532

ناجح4649315532213.035181530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةسٌمون فؤاد جٌد مكٌن59533

ناجح51.5483153.529.5213.529171529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةشاهنده على شعٌب غانم59534

ناجح55493548.530.5218.036181430املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةشهد محمد الدسوقى عبدالعال59535

ناجح654934.55035.5234.039181531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةشٌماء ناجح السٌد عبدالرسول59536

ناجح4842.528.55129.5199.530181529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه السٌد عبد لصادق السٌد59537

ناجح75.55537.55837263.038191532املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه خالد عبدالراضى عبدالموجود59538
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ناجح60.54633.55229.5221.534181530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه ٌوسف السٌد احمد59539

ناجح5347324928.5209.534171529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةفتحٌه عالء فتحى احمد59540

ناجح45.541.52948.528192.529191329املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةلبنى اٌمن عبدالفضٌل احمد59541

ناجح5848.52846.528209.035171530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةلطٌفه عبدالرحمن محمد عابدٌن59542

ناجح52.54129.54525193.032191531املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةلٌلى حماده احمد السٌد59543

ناجح6645315436.5232.538181532املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمروه سلٌمان نورالدٌن سلٌمان59544

ناجح6245.53048.526.5212.537171529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمرٌم اشرف فتحى فخرى59545

ناجح66.547.53451.538237.536171329املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمرٌم كمال رتٌب راغب59546

ناجح72.55032.554.538247.534.5171331املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمرٌنا كمال خله خلٌل59547

ناجح52.544.52947.528201.532171530املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمنه احمد محمد عمران59548

ناجح50.542.529.54829.5200.029171330املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةمى على احمد محمد59549

ناجح59.54931.550.532.5223.031181329املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةنسمه احمد محمد فاضل59550

ناجح574831.548.530.5215.530181529املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةنورا حسٌن محمود شبٌب59551

ناجح6548344931227.035181329املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةنورهان احمد عبدالرحمن عبدالاله59552

ناجح574032.55232213.534181536املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةابراهٌم بدوى بسٌونى عبدالرحمن59553

ناجح574431.551.533.5217.530161737املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةابو السعود عز سعد الدٌن محمود59554

ناجح70533753.534247.536161737املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةابوالمكارم عالء ابوالمكارم مصطفى59555

ناجح66.54937.55234.5239.535161737املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةابوزٌد عطا عبدالاله صدٌق59556

ناجح61.549305035.5226.027181638املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةاحمد شحاته احمد احمد فراج59557

ناجح55.55233.55231.5224.532181637املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةاحمد محمود محمد محمود59558

ناجح65.551385235.5242.036181538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةالصافى خلف محمد الصافى59559
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ناجح6349355235.5234.5331815.538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةاٌهاب عبدالواحد فتح هللا سمان59560

ناجح5345285129206.036161536املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةباسم احمد احمد احمد59561

ناجح67.550375135.5241.036181737املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةثابت احمد اسماعٌل عثمان59562

ناجح5552375236232.0361817.537املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةحسن عبده محمود عبدالمولى59563

ناجح66.5523752.535243.033181637املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةحسن علً عبدالحمٌد محمد59564

ناجح48.546.5355028.5208.5341615.538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةخلٌفه ابراهٌم عبدالمولى ناروز59565

ناجح6346285236225.033181538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةسالمه السمان فتح هللا سمان59566

ناجح685638.556.536255.036181738املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةشرٌف اشرف احمد شرقاوي59567

ناجح5345.531.55331.5214.531181536املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةطارق فتحى عامر على59568

ناجح555031.555.536228.035181737املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةعباس السٌد عباس السٌد59569

ناجح80543955.537.5266.0361817.538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد محمد احمد محمد59570

ناجح5048.52954.534.5216.534161738املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد حمٌد احمد59571

ناجح46.54732.55232.5210.530161738املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةعالء ٌوسف احمد عٌسوى59572

ناجح604531.55234.5223.032181535املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةعلى عمر ابوالحمد احمد59573

ناجح66.55637.55235.5247.536181538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةعلى كمال احمد على59574

ناجح71.5513850.535246.033.51817.537املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةعٌسى ناصر عٌسى الجندى59575

ناجح755337.55535255.5361816.536املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةكرٌم ابوزٌد فتح هللا السمان59576

ناجح57.536.5335136214.032161538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةكرٌم احمد صالح احمد59577

ناجح6049.537.55234.5233.5321815.536املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةكٌرلس ابراهٌم ابراهٌم الجندى59578

ناجح6048.537.552.535233.534161638املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عباس السٌد59579

ناجح53.548.535.55133.5222.034161638املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمد ثابت البدرى زٌدان59580
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ناجح64.55136.55234238.0351815.537املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمد صالح عوض محمد59581

ناجح614337.552.534.5228.534181538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالال ابوالحلقان محمود59582

ناجح67503856.535.5247.036181538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمد عبدهللا هوٌدي عبدالرحمن59583

ناجح6852365336245.036161538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمد عصمت محمد على59584

ناجح74.5513752.536251.034181738املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمد محمود احمد محمد59585

ناجح6747.537.550.532.5235.036181737املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمد محمود السٌد احمد59586

ناجح78603958.538.5274.036181838املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمد ناجح ابراهٌم فارس59587

ناجح534634.553.533.5220.530161437املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمود حماده محمود عبدالرحٌم59588

ناجح75.559.53958.538.5271.0371818.538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالباسط محمود على59589

ناجح514430.548.531.5205.5341617.538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود احمد59590

ناجح58.544.535.551.533223.0311613.536املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمحمود مظهر احمد محمد59591

ناجح63.547.538.55235236.536161737املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةممدوح ناصر صابر عبدالرسول59592

ناجح6844365234.5234.531161638املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةٌسى غطاس عٌاد رٌاض59593

ناجح68.558385734.5256.034181738املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالباسط بدوى ابراهٌم59594

ناجح66.551385735247.5361817.537املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةاسماء جمال محمد على59595

ناجح68.553.538.55836.5255.0361817.538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةامال مظهر السٌد ابراهٌم59596

ناجح58.546.53853.531.5228.0331617.537املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةامنٌه خلٌل الضمرانى خلٌل59597

ناجح64463753.531231.531161538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةاٌه مظهر محمود رضوان59598

ناجح69.5563753.535251.0381817.538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةتغرٌد اشرف جوده بخٌت59599

ناجح6955.53752.533.5247.534181737املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةخلود السٌد عبدالاله السٌد59600

ناجح69.552.5365233243.0301614.537املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةدالٌا عبدالوهاب احمد محمود59601
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ناجح49473750.529.5213.0301812.538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةدعاء عبدالحمٌد حٌدر محمود59602

ناجح70.555.537.55232.5248.038191636املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةسماح صابر احمد رضوان59603

ناجح5451.532.550.531.5220.032181735املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد خلف محمد59604

ناجح72.555.5365235251.0361917.536املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةعبٌر اسماعٌل محمود على59605

ناجح68.552.537.55230.5241.039191537املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةعبٌر ثابت محمود رضوان59606

ناجح725137.55034244.5321815.536املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةغاده على القط احمد فراج59607

ناجح633737.55230.5220.0371814.537املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةفاطمه طلعت محمود رضوان59608

ناجح73.5553851.533.5251.537.51916.536املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمارٌنا ماهر شوقى عزمى59609

ناجح725335.55031.5242.039191636املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمرنا انور فكرى صادق59610

ناجح74523651.532245.538191737املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمروه احمد عبدالمقصود مهران59611

ناجح7256.537.553.536.5256.0361916.535املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمنار على محمد فؤاد59612

ناجح70.558355229244.5361916.538املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةمنال عبدالرحمن عبدالمنعم عبدالرحمن59613

ناجح6446385234.5234.534191537املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةندا احمد صالح احمد59614

ناجح63.55237.55335241.0361815.534املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةهند عبدالاله فرج موسى59615

ناجح66.551.537.552.534242.0321716.535املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةوفاء عثمان مصطفى اسماعٌل59616

ناجح805137.55135254.533171736املنشأةمدرسة النوارٌز االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن وائل محمد امٌن59617

ناجح61.552.539.55732.5243.038181333املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىابوالحمد جبرٌل ابوالحمد بكرى59618

ناجح66.554395735251.5381815.533املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىاحمد ابراهٌم محمد حسٌن59619

ناجح8059.5395739.5275.036171540املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىاحمد السٌد محمد احمد59620

ناجح6654.54057.534.5252.5401715.535املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىاحمد حسن محمد سٌداحمد59621

ناجح58.552.536.553.531232.040181634املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىاحمد خلف احمد فاوى59622
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ناجح66.548.532.55334234.538171633املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىاحمد علً محمد مرس59623ً

ناجح63.552.534.555.534240.0401715.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىاحمد مادح صابر ٌوسف59624

ناجح65.547.5345030.5227.5381716.532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىاشرف حماده محمود عل59625ً

ناجح615036.552.531.5231.539161634املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىالزوق تاج خلف امٌن59626

ناجح7147.53153.532235.035161532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىالسٌد فتحى السٌد عباس59627

ناجح62.54732.550.532.5225.040161632املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىالسٌد محمد السٌد محمد59628

ناجح59.54938.554.534235.539151538املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىامٌن جبرٌل امٌن خلف59629

ناجح6144.535.54732.5220.5341715.532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىبهاء ممدوح صابر ٌوسف59630

ناجح705534.55734250.535171438املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىحمدون صبرى كمال هرٌدى59631

ناجح67503454.534239.5331715.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىزٌاد حسن عبدالحمٌد حسب النب59632ً

ناجح62.5493355.533.5233.5401815.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىسامً هانً السٌد محمد59633

ناجح52.543345033212.5321714.533املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىسعد ابوالسعود محمود احمد59634

ناجح4641274930.5193.533171532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىسعد عرفه سعد احمد59635

ناجح56.543.535.55532222.5331615.532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىشاهٌن صالح محمد احمد59636

ناجح58.550.52952.531.5222.040171434املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىشوقى محمد عطٌه محمد59637

ناجح745536.555.534.5255.5401714.536املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىصالح علً محمد عبدالقادر59638

ناجح6947335535239.039171432املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىضٌاء ممدوح صابر ٌوسف59639

ناجح75.549395935257.540181436املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىطالل جمال عبدالعزٌز ابراهٌم59640

ناجح695436.555.532.5247.5321613.532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىطه صالح الوردانً عبدالحمٌد59641

ناجح71.555375532.5251.0391713.532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىعاصم علً محمود عبداللطٌف59642

ناجح7252.537.55532249.0381613.532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىعبدهللا عبدالرحٌم محمد على59643
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ناجح61463652.534229.5291714.532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىعلً حسن علً محمد59644

ناجح72.553.538.55634.5255.0371713.536املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىعلً محمد علً عبدالاله59645

ناجح74.55437.55633.5255.534171336املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىعمرو احمد محمود محمد59646

ناجح60.5523453.531231.0331612.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىفارس فٌصل عبدالرحٌم محمد59647

ناجح75.556395634.5261.0351713.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىفهد دٌاب ٌس محمد59648

ناجح67.55538.556.533.5251.032181332املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىقدري محمد حسٌن ابوالحمد59649

ناجح594831.55231.5222.0391814.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمالك حشمت ابوالوفا عبدالمجلى59650

ناجح76.558.5395938271.0391815.538املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحفوظ عبدالباسط محفوظ محمد59651

ناجح7960406039.5278.540181640املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد احمد حامد ابوالوفا59652

ناجح68.55337.557.534250.5361813.536املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد احمد صادق محمد59653

ناجح724738.55832247.539181334املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد اشرف حسٌن فاٌز59654

ناجح6252.537.555.533240.5351812.532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد الطاهر علً امباب59655ً

ناجح74.5564059.538.5268.5391814.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد انور السٌد برعى59656

ناجح805639.558.539.5273.538181438املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد حسٌن محمد عبدالمجل59657ً

ناجح755139.559.536.5261.539181436املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد رافت محمود عمر59658

ناجح805839.558.535271.040181538املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد صالح محمد عبدالقادر59659

ناجح6953.533.55432.5242.5401812.532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد عادل السٌد عبدالحمٌد59660

ناجح68.552.536.555.533246.036181334املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد عادل فوزي حماد59661

ناجح76.553.5365834258.038181734املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد عبدالحافظ محمد عبدالحافظ59662

ناجح65.547.53652.531232.534181730املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد عبدالعال خالف عبدالعال59663

ناجح5651.53855.534235.034181730املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد عرفه احمد فاوى59664
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ناجح56.549.531.55129.5218.031181632املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد محمود عبدالحمٌد فهمى59665

ناجح67.55437.55933.5251.5371817.532املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد مختار السٌد احمد59666

ناجح755539.559.537.5266.5381616.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد همام عبدالحمٌد محمد59667

ناجح76.5604059.538274.0381616.538املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمد وائل جبرٌل امٌن59668

ناجح6856.5375738256.536181734املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمود طه رشدى عباس59669

ناجح75.5604057.538271.038181834املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمود على السٌد محمد59670

ناجح76.558.53857.535.5266.0371816.536املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىممدوح مصطفى محمد مرس59671ً

ناجح51.54232.55230.5208.5341615.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىولٌد محمد محمود عبدالطٌف59672

ناجح7655.538.557.534261.5371817.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىٌاسر محمود عبدالعزٌز ابراهٌم59673

ناجح77.558.539.558.533.5267.5371817.538املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىاسماء محمد محمود محمد59674

ناجح74.55635.55329.5248.5351817.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىاسماء محمود على خلٌل59675

ناجح66.550375830241.536181834املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىالشٌماء صالح السٌد احمد59676

ناجح765537.555.533.5257.536181734املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىامانً صالح محمد محمود59677

ناجح77.55839.55737269.0381818.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىامانً محمد احمد محمد59678

ناجح7958.538.558.540274.5391817.538املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىامجاد صبري احمد محمد59679

ناجح66.553.53956.535250.5351817.534املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىامل علً احمد عبدالحمٌد59680

ناجح745739.558.534263.0371816.538املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىامٌره محمود احمد محمد59681

ناجح75.557.5395935.5266.538181832املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىامٌره محمود السٌد مصطفى59682

ناجح7758.539.557.535.5268.0391817.538املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىاٌه احمد على احمد59683

ناجح77.56039.55939.5275.5401817.538املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىاٌه عالء محمود صادق59684

ناجح69.552.539.55637254.536181636املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىحبٌبه ابراهٌم عبدالعزٌز ابراهٌم59685
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ناجح614435.55534229.536181736املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىسحر احمد زكً عباس59686

ناجح62.550.535.556.533238.035181736املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىسمٌه فتحى رضوان مرسى59687

ناجح76.558.5395839.5271.5381816.538املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىسناء اشرف فؤاد عل59688ً

ناجح66.547.536.553.535.5239.538181836املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىشٌماء رشوان محمود على59689

ناجح56.552355733233.534181736املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىشٌماء محمد محمود عل59690ً

ناجح5938.53452.534.5218.536181736املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىعائشه السٌد محمود عبداللطٌف59691

ناجح504736.55432.5220.0351814.536املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىعبٌر عبدالعال خالف عبدالنب59692ً

ناجح61.5473757.536239.037181736املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىنادٌه محمد فؤاد عل59693ً

ناجح77.55939.55940275.040181740املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىنادٌه مصطفً احمد عوض59694

ناجح54.547.53350.533218.5351616.536املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىناهد السٌد عبدالمنعم ابوالحمد59695

ناجح7052.535.55535248.0351617.536املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىنعمه ناصر احمد امباب59696ً

ناجح554836.55129.5220.0361615.536املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىهاله مظهر احمد عل59697ً

ناجح6250.535.55329230.036161736املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىهبه خلٌفه احمد عل59698ً

ناجح58.552.538.55330232.537181736املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىهبه ممدوح محمود عبدالرحمن59699

ناجح7057395640262.040171738املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىوالء عبدالرحٌم خلٌل اسماعٌل59700

ناجح65.546.535.557.532237.035181736املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىٌاسمٌن رمضان العربً ضاح59701ً

ناجح7447.539.55536.5252.535.5181233املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةابانوب ناصر ناشد بخٌت59702

ناجح673633.544.533.5214.535161334املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةابانوب وجٌه راضى مسعود59703

ناجح7751.539.55537.5260.536.51512.531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةابرام لطفى ٌعقوب حكٌم59704

ناجح76.54839.551.537.5253.037181333املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةابرام ناصر ناشد بخٌت59705

ناجح66.53833.54837223.033181236املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةابو المعاطى مصطفى ابو المعاطى مصطفى59706
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ناجح77.548.5404637249.035.51812.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةابو سفٌن ٌعقوب عٌسى شحاته59707

ناجح74.546.5404737245.037181236املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد عبداللطٌف59708

ناجح46.53825.543.530183.532181233املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد عبدالحمٌد سالمان59709

ناجح44.5373641.528.5187.533151233املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد حمدى احمد مصطفى59710

ناجح69.5443243.537.5226.533181233املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد خالد خلف خضر59711

ناجح70.54237.54729226.035181236املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد خالد محمد حسن59712

ناجح65.541354632219.5351712.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد خلٌفه نور الدٌن عثمان59713

ناجح6740.53547.534224.0351712.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد صابر محمد على59714

ناجح4834.5274128.5179.0321612.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد صالح عنتر حسٌن59715

ناجح71.541.54046.536235.5351614.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد عصام احمد عبداللطٌف59716

ناجح76.551.53954.537258.5371812.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد محروص اسماعٌل سٌد احمد59717

ناجح74.549.54053.538.5256.0351813.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد مشوادى على حامد59718

ناجح7045.53140.532219.035171230املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد موسى احمد على59719

ناجح61.542.52635.526.5192.0331712.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر ابراهٌم ابو العال59720

ناجح74.55039.54736247.0371716.531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاسامه محمد هاشم بغدادى59721

ناجح72.546.535.54436.5235.033171435املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاسالم محمد بغدادى حامد59722

ناجح5631.53043.523.5184.5261513.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاسالم ٌاسر محسن عبدالراضى59723

ناجح693235.54332211.533171434املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاشرف محسن احمد عبدالحافظ59724

ناجح60.530.5284229190.030151434املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةالسٌد غرٌب عبدالاله عبدالعظٌم59725

ناجح62.536344535.5213.034151232املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةالشاذلى حسٌن الشاذلى عبداللطٌف59726

ناجح67.53532.54430209.0281813.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةامٌر السٌد ابراهٌم ابو العال59727
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ناجح733730.54226.5209.0341814.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاٌهاب اٌمن احمد سٌد احمد59728

ناجح67.53538.548.531.5221.0321815.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةبهادر سلٌم شعبان حسن59729

ناجح67.53534.544.528209.5311814.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةبهادر محروص جابر محمود59730

ناجح8056.5405840274.539171633املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةتوماس اٌمن صبحى زكى59731

ناجح805539.56040274.5391716.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةتوماس عماد فاٌز ذكى59732

ناجح7847.538.55436.5254.538181534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةتوماس مجدى حبٌب توفٌق59733

ناجح7640.54056.538251.0351814.530املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةتوماس ولٌد بركات مشرقى59734

ناجح753737.548.537235.0341814.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةجرجس انٌس ادٌب سعد هللا59735

ناجح7434.5374833.5227.0281616.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةجمال صابر سلٌم عطٌه59736

ناجح6936.5404933227.5301816.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةجورج خلف نصحى عطٌت هللا59737

ناجح63.533.5304029196.0301815.531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحافظ خمٌس الظم محمد59738

ناجح66.533354330207.527161637املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحافظ كامل عباس مرسى59739

ناجح6932.5354027.5204.031161536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحامد احمد حامد خلف هللا59740

ناجح6432.5394635.5217.031181631املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحسام حسن حسٌن متولى59741

ناجح7332.538.545.529.5219.029171433املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحسن جبرٌل حسن نور الدٌن59742

ناجح633435.54526.5204.028161333املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحسن عثمان حامد حسن59743

ناجح76.55339.556.539264.536171835املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحسن لطفى جابر حسوب59744

ناجح70.5364047.538232.033151932املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحسٌن السٌد مشوادى عبدالموجود59745

ناجح74.536.53846.537.5233.033161936املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحمدى عبدالباسط موسى ابو زٌد59746

ناجح6037.5253930.5192.032161833املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةخالد عبدالرحٌم على محمود59747

ناجح77.554.5405638266.0341717.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةخالد فٌصل جابر عبداللطٌف59748
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ناجح74.546395338.5251.034181634املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةخالد كمال حافظ احمد59749

ناجح805639.55639.5271.034181734املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحسام محمود خلف هللا محمود59750

ناجح8058405939276.036181632املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةرمضان سلٌمان رمضان حسن59751

ناجح80504055.538263.5331816.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةسٌف الدٌن عصام السمان داود59752

ناجح8052.538.555.537263.535.51815.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةسٌف اٌمن فؤاد جاد الكرٌم59753

ناجح59463044.528207.5331817.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةشرٌف قناوى وهبه قناوى59754

ناجح8058.5405538.5272.035181832املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةصالح ابو الحمد عبدالعال عرابى59755

ناجح70.541.533.543.533222.0301615.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعاطف محمد شٌخون حسن59756

ناجح7343.5395036.5242.0321814.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعباده فٌصل محمد صدٌق59757

ناجح6136.52649.535208.035161834املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعبدالباسط خلف كمال حفنى59758

ناجح7138.5375036.5233.035181633املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عشرى عبدالنبى احمد59759

ناجح8056.539.55739.5272.535181832املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن مصطفى فاٌز على59760

ناجح805939.55740275.535181836املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعبدالغفار بركات فتحى رشوان59761

ناجح7348.53748.536243.0321615.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعبدالفتاح عبدالسالم انور عبدالسالم59762

ناجح76.551.539.55538260.530181834املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف عزت عبدالهادى محمد59763

ناجح7247.538.553.538.5250.033181835املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعز الدٌن سٌد عز الدٌن فضل59764

ناجح74.5513746.527.5236.5371812.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعالء على عجمى محمد59765

ناجح76.55035.54723.5232.535181334املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعماد رمضان جبرٌل محمود59766

ناجح7645334323.5220.537181432املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعمر صابر احمد ابو العال59767

ناجح65.537.53138.521193.5351812.530املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعمر صبرى جبرٌن حسن59768

ناجح62.536.53040.520.5190.0331613.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعمر عنتر عبدالحمٌد احمد59769
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ناجح60.538.529.53720.5186.035161231املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعمرو خالد على محمود59770

ناجح7343.5314736230.5381813.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفارس خلف عبدهللا حسن59771

ناجح6644.530.55025216.038181332املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفارس ضاحى عشرى محمود59772

ناجح7255.5395528249.5341813.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفارس عزت ماهر عبدالرحٌم59773

ناجح78423443.521.5219.036.5181435املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةكرم رفعت راضى جعلوص59774

ناجح64.542.5283821194.037181332املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةكرٌم شٌخون نبٌه مصطفى59775

ناجح7750.5354226230.534181236املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةكرٌم صدقى كامل شنوده59776

ناجح68.551.53752.530239.5351614.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةكرٌم عصام مكى على59777

ناجح7852.5395332254.5351812.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةكرٌم ٌاسر جابر عبدالرؤوف59778

ناجح77.557.539.55432260.533.5181532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةكٌرلس ثروت ابراهٌم حكٌم59779

ناجح67.543.5294125.5206.532181336املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةماهر عادل مٌخائٌل صلٌب59780

ناجح7244.5303320.5200.0331813.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد احمد جبرٌل محمود59781

ناجح72.546.530.54321213.5361813.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد الراعى59782

ناجح68.5453845.525.5222.5341812.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد القذافى محمد صدٌق59783

ناجح7960405739275.036181536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد حماده حارس عبدالحمٌد59784

ناجح7860405835.5271.538181630املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد دوح السٌد ادفاوى59785

ناجح733239.55336.5234.034181435املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان عبدالغنى حسن59786

ناجح66.544.5274936.5223.5301812.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد على عبدالعظٌم عبداللطٌف59787

ناجح77.5573454.539.5262.5361815.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد عٌد عبدالهادى محمد59788

ناجح70.547.531.555.537242.032181634املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد محمود حامد همام59789

ناجح73.545.531.55532237.5291815.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد هشام محمد سٌد احمد59790
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ناجح7754.538.556.539265.533181532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد ٌسٌن محمد الراعى59791

ناجح59.53827.55029204.0311814.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد محمود مرسى59792

ناجح64.543.53254.536.5231.031181536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمود بدرى جبرٌل محمود59793

ناجح7743.537.55436.5248.535181635املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمود حمدى عبدالمغٌث عثمان59794

ناجح54.535.5294633.5198.533181437املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالوهاب عبدالنعٌم ابو العال59795

ناجح76.546.53954.537253.5361815.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمرقس صبحى نعٌم مهاود59796

ناجح77.5364055.537.5246.531181635املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمصطفى شعبان العربى ابو العال59797

ناجح67.536.533.552.537.5227.5301813.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود بكرى احمد59798

ناجح5540.526.546.530.5199.0351814.530املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمهران عاطف محمد زٌدان59799

ناجح6040335337223.0371711.531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمٌنا عماد صبحى عطا هللا59800

ناجح7339.537.55637243.033171434املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمٌنا فرٌد ودٌع عٌسى59801

ناجح7644.5385637251.535171433املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمٌنا مجدى حبٌب توفٌق59802

ناجح6443.534.55333.5228.5321613.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمٌنا محروس راضى مسعود59803

ناجح75.54739.553.537252.5371714.531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمٌنا هانى فهٌم عبدالسٌد59804

ناجح624539.553.535.5235.5351814.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةٌسى اشرف مكرم كندس59805

ناجح73533956.536257.5371814.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةٌسى اشرف نصحى فهٌم59806

ناجح4738.53038.520.5174.5361712.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةٌسى راضى شاكر اسكندر59807

ناجح76.5584058.537.5270.536171435املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةٌسى رزق شكرى نصٌر59808

ناجح70.545405135241.5351613.531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةٌسى فتحى مٌخائٌل عبدالسٌد59809

ناجح48.53031.54029179.037151437املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةٌسى فرج فهٌم فرج59810

ناجح63.536.5404938227.034161436املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةٌسى وجٌه ابراهٌم حكٌم59811
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ناجح6340.5394631.5220.035151536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةٌوسف نصحى غالى رزق59812

ناجح7553385231249.0341616.531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةابتسام عبدالحكٌم عبدالباسط محمد59813

ناجح53.535.53240.521.5183.0361713.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةابتسام ٌاسٌن محمد وزٌرى59814

ناجح70.54336.55527232.038171734املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاستٌر سامى جاد هللا لوقا59815

ناجح7053.53844.525231.0341713.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاسراء خالد عبدالاله عبدالعظٌم59816

ناجح6237354320.5197.533171333املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالعال ابو الوفا حمدى59817

ناجح5536354221189.0351714.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاسراء فرحات فراج دٌاب59818

ناجح744739.549.535245.0361615.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاسماء محمد اسماعٌل سٌد احمد59819

ناجح68413447.530220.5361716.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاسماء محمد فوزى جاد الكرٌم59820

ناجح77.5473852.537252.0371715.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةامال عماد مسعود ابراهٌم59821

ناجح56.535.531.540.521.5185.5321714.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةامل عبدالرحٌم على سٌد احمد59822

ناجح59.536.53640.525197.5331514.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةامل عبداللطٌف محمد عبداللطٌف59823

ناجح5431.53441.522183.0291613.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةامٌره حنا سعد حنا59824

ناجح76.548.53851.534.5249.0331717.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةامٌره خالد فتحى مراد59825

دور ثانى12.518.5120.534.51365.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةامٌره محمود محروص محمود59826

ناجح72.5364042.524215.035161534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاٌه بدوى حافظ امٌن59827

ناجح46.534.533.535.524174.0341713.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاٌه صبرى احمد على59828

ناجح5943.537.536.529.5206.033171537املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاٌه عباس كمال عباس59829

ناجح5034343126175.0351715.531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاٌه عٌد راضى محمود59830

ناجح63.53535.53531200.0371715.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحمده حسٌن عبدالهادى حامد59831

ناجح6337.53938.531.5209.5351515.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحنان حسن رضوان عبدالموجود59832
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دور ثانى10.53.5105.50.530.0137431املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحٌاه رافع حنفى الحامدى59833

ناجح72424038.537229.5351815.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةدعاء السٌد عمر عمران59834

ناجح69.554404137.5242.0361715.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةدعاء جابر محمد حسن59835

ناجح6845404635234.0371716.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةدعاء خالد رشاد حسنى59836

ناجح70.541404434.5230.0351715.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةدعاء خٌرى رفاعى السٌد59837

دور ثانى8.54103.5632.01275.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةدعاء عزت عز الدٌن عبدالفضٌل59838

ناجح58.535.5363729196.0351714.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةدنٌا محمود على حسٌن59839

ناجح65.54239.53829.5214.535171431املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةدٌنا احمد حسن محمد59840

ناجح685438.54933242.5331814.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةرانٌا ضاحى جابر عبدالموجود59841

ناجح72.547.54047.530237.530171436املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةرحمه ٌاسٌن احمد حسن59842

ناجح48.533.5353724.5178.532171533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةرسمٌه ٌاسر عبدالرحٌم احمد59843

ناجح52.534.53436.531188.5331713.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةرشا عنتر السٌد على59844

ناجح7043404033226.0361816.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةرضا هانى سعد احمد59845

ناجح6737.539.541.528213.5351715.537املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةزهره حربى فاروق عبدالرحٌم59846

ناجح79.5584059.538.5275.5361715.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةزٌنب ادفاوى السٌد ادفاوى59847

ناجح52.53837.53731.5196.5331815.537املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةزٌنب اٌمن منصور ابو عمره59848

ناجح723136.54738.5225.0361714.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةزٌنب حامد عبدالهادى حامد59849

ناجح60.541394829.5218.034.5181630املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةساره ثروت سمٌر بخٌت59850

ناجح58.535.531.540.522188.036.51812.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةساره حلمى جاد السٌد عطا هللا59851

ناجح49.533.52837.522170.535.51812.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةساره راضى عطا شفٌق59852

ناجح71.553.5385436253.036181732املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةساره سامى خلف محرم59853

(360)



ناجح53.53832.54221.5187.532.51814.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةساره شكرى محروس شحاته59854

ناجح65.537.53449.526.5213.033.51814.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةساره فرج ذكرى عازر59855

ناجح5637313921.5184.536181433املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةساره مزارع ولٌم تناغى59856

ناجح49.532.527.535.521166.036.51614.531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةسماح عزت سمٌر عطا هللا59857

ناجح5530.5293832184.5311814.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةسمر موسى محمد موسى59858

ناجح59.545.53745.523.5211.0361814.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةسمر ٌاسر خلف شاكر59859

ناجح4832.526.534.523.5165.027181530املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةسمٌحه على عبدالاله المصرى59860

ناجح7454.53856.533.5256.5351815.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةسناء عبدالرحمن محمود عبداللطٌف59861

ناجح4034.52937.528.5169.5301815.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةسها محمد ابو الوفا محمد59862

ناجح6539.539.549.537230.533181434املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةسهام جمال عبدالمغٌث عثمان59863

دور ثانى1411.51310452.51286.531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةسومٌه رمضان فوزى جاد الكرٌم59864

ناجح48.538.526.534.522170.029.51814.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةسٌمون جرجس عطا شفٌق59865

ناجح5339.535.54222192.031181535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةشرٌن عادل محمد رشوان59866

ناجح4431.526.534.520.5157.027161432املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةشمعه السادات عبدالحكم حامد59867

ناجح48.53323.53320158.025181232املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةشمعه رشاد عبدالحكم حامد59868

ناجح58.5403235.521.5187.527181534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةشٌرٌن عالء عواد احمد59869

ناجح64453333.523.5199.037181333املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةشٌماء حمدى شٌخون ابو زٌد59870

ناجح69.546.53436.525.5212.0331814.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةشٌماء خالد همام همام59871

ناجح654232.53423196.533181532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةشٌماء محروس مصرى محمد59872

ناجح76.557.53759.539269.537181735املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد رشاد حسنى59873

ناجح60.545.53340.525204.531181532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةصابرٌن مراد محمد شمروخ59874
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ناجح5634.5223321.5167.023181536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةصابرٌن ناصر اسماعٌل طنطاوى59875

دور ثانى241712.573.564.01183.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةصابرٌن ٌاسر عبدهللا حسن59876

ناجح755335.55531249.534181834املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةصباح صالح محمود امٌن59877

ناجح52.532.530.533.522171.0281814.537املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةعطٌات قدرى اسماعٌل عثمان59878

ناجح7045.5343525209.5301815.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةغاده طارق اسماعٌل نور الدٌن59879

دور ثانى16.551230.537.0118637املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفاطمه حسٌن عبدهللا حسن59880

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفاطمه رفعت عبدالهادى عبدالعاطى59881

ناجح514330.540.525.5190.532181535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفاطمه رمضان محمود محمد59882

ناجح6654344027221.0331815.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفاطمه محمود حسن على59883

ناجح8060405940279.038181531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفاطمه محمود هاشم عبدالرحٌم59884

ناجح6748.5344328220.5331814.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفرحه عزت محمد رضوان59885

ناجح62.537.531.533.523.5188.533181335املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفرحه فٌصل الظم محمد59886

ناجح58.54132.533.520.5186.030181331املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفرحه محمود بشندى بٌومى59887

ناجح6634.53440.526201.0321814.531املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةفوزٌه السٌد محمد عبدالفضٌل59888

ناجح78.559.538.56040276.538181430املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةكارولٌن رافت شوقى اٌوب59889

ناجح705235.54527.5230.036181532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةكرٌمه ابو الوفا احمد محمد59890

ناجح69.552.54050.535.5248.035.51816.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمارتٌنا صبرى كمال ابراهٌم59891

ناجح57.550.531.54328.5211.035.51816.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمارتٌنا فهمى حكٌم فهمى59892

ناجح56.545.5314927.5209.532.51816.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمارى خلف نصحى عطٌت هللا59893

ناجح6649.535.55733.5241.535.51816.530املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمارى ظرٌف الرومانى عوض59894

ناجح59.550.532.545.531.5219.534.51816.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمارى ٌوسف صبحى ذكرى59895
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ناجح5352.528.544.530208.533.51816.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمارٌنا الرومانى سعد اسعٌد59896

ناجح56.553.53145.532218.532.51816.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمارٌنا الرومانى عوض جوده59897

ناجح5552.530.54528.5211.533.51616.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمارٌنا عزت توفٌق عبدالمالك59898

ناجح51.549.5294431205.032.51815.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمارٌنا عزٌز عزٌز سٌدهم59899

ناجح72513957.534.5254.0331717.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمارٌنا مجدى عٌاد نظٌم59900

ناجح7057.53652.532.5248.5341516.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمارٌنا هانى ابراهٌم جوده59901

ناجح6642.532.537.529207.533161632املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمروه خٌرى خلٌفه اسماعٌل59902

ناجح65.550.533.543.529.5222.5351616.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمرٌم الرومانى فاروق اسكندر59903

ناجح63.552.53446.528.5225.0321616.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمرٌم حمدى عثمان عمر59904

ناجح78.557.5406040276.038161832املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمرٌم صالح محمود عبدالعظٌم59905

ناجح75.5503858.535257.034151631املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد خلف مصرى59906

ناجح7651.5405939.5266.034161732املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمرٌم ناصر نصحى صلٌب59907

دور ثانى6.52012178.564.01157.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمنار عزت محمد مرسى59908

ناجح6256.5344935236.5371516.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمنال عماد مسعود ابراهٌم59909

ناجح58.548.536.54829.5221.034161534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمنال محمود احمد عبدالحلٌم59910

ناجح6049354129214.0361616.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمهرائٌل رفعت صبحى ٌواقٌم59911

ناجح62.53735.552.526.5214.031151533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمهرائٌل عاطف رمزى ناشد59912

ناجح4433293520161.031.5151534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمهرائٌل عماد جاد السٌد سعٌد59913

ناجح7656.5405831261.535.51518.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمورا عادل الفى اسكندر59914

ناجح59.541.5375031.5219.5361517.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمٌاده القذافى محمد عطٌه59915

ناجح55.533.524.54421178.532151536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمٌاده ناصر الظم حافظ59916
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ناجح5533.527.539.521176.536.5151533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةناجحه بخٌت فرج ذكرى59917

ناجح78.55739.555.538268.538181634املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةناردٌن شاكر عزٌز جاد الرب59918

ناجح56.53225.533.520.5168.033141434املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةندا اٌمن احمد سٌد احمد59919

ناجح5534.528.53920.5177.534161532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةندا عبدالستار عطٌه عبدالكرٌم59920

ناجح60.532.530.543.520.5187.535151532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةندى محمد نور الدٌن رفاعى59921

دور ثانى23.53.58.58144.5136533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةنرمٌن خلف كمال حفنى59922

ناجح743839.535.537224.0371619.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةنسمه عباس محمد عبدالعزٌز59923

ناجح753436.54821.5215.036151634املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةنهله حسن محمد حسانٌن59924

ناجح77.557.539.558.531.5264.5391617.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةنورا نبٌل فهمى اسكندر59925

ناجح7635.537.549.531.5230.0381516.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةنوره سمٌر نظمى جرجس59926

ناجح493129.53539183.5301414.533املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةنورهان اشرف اعمر سلٌم59927

ناجح63.535.52843.521191.531161634املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةنورهان السٌد عبدالحمٌد حالوه59928

ناجح58.531273923178.528161634املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةنورهان خٌرى عبدالاله عبدالعظٌم59929

ناجح61.5332938.522184.035.5161535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةنورهان رفعت جٌد عطٌه هللا59930

ناجح64.54225.53722.5191.5331514.535املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةهاجر نور الدٌن محسون احمد59931

ناجح74.545.533.55732.5243.036161634املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةهدى جمال شعبان مرسى59932

ناجح66.55436.55437248.0351717.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةهوٌدا ثابت شٌخون ابو زٌد59933

ناجح55.541234532.5197.0321615.536املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةورده محمد عبدالرحمن عبدالاله59934

ناجح6752.53450.524228.0351717.532املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةوالء بدوى ابو المعاطى عبدالمجٌد59935

ناجح65.547.53248.532.5226.0361618.534املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عباس محمد عبدالعزٌز59936

ناجح45.548.53550.527206.534151736املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاحمد رجب محروس عبدالباسط59937
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ناجح53513544.528211.533141734املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاحمد رزق محمد عبدالمجٌد59938

ناجح6255.53651.529234.035181736املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاحمد عثمان احمد عثمان59939

ناجح5745385028218.034161533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاحمد علً احمد علً احمد59940

ناجح63.5463450.527.5221.533151533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاحمد علً خلف ابراهٌم59941

ناجح72.550.5375231.5243.5361617.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاحمد محمد محمود خلٌفه59942

ناجح75.5523649.528241.0351517.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاحمد محمد مصطفً ابراهٌم59943

ناجح76.5533757.535.5259.5351519.532املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاحمد ناصر احمد على59944

ناجح58.547344927215.533141637املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاحمد ناصر شبٌب عبدالعال59945

ناجح54.548.5344527.5209.533151633املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهادم عبدالحمٌد حشمت عبدالحمٌد59946

ناجح56.553.5375229.5228.5321716.537املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاشرف كرم عبدهللا بكرى59947

ناجح7255.537.557.531.5254.0351817.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهجمال ناصر محمود السٌد59948

ناجح71.5533652.529.5242.5351717.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهحسام حسن شحاته حماده59949

ناجح58473652.527220.5321516.537املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهحسن احمد علً احمد59950

ناجح6551.537.555.532241.5351615.531املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهحسن الصباح حسن عبدالرحٌم59951

ناجح61.550385130230.5341715.532املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهحسن محمد عبدالرحمن حسن59952

ناجح73.555.539.54833.5250.0331517.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهحماده محمد صبرى صابر59953

ناجح73.5523752.533.5248.5341617.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهخلف خلٌفه ابراهٌم محمود59954

ناجح725532.555.533.5248.5331616.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهدٌاب خالد دٌاب حسان59955

ناجح78.554.538.556.534262.0341616.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهرضوان جمال احمد رضوان59956

ناجح74.555.538.557.537.5263.537161532املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهصابر احمد صابر توفٌق59957

ناجح64.55337.55732.5244.5341716.536املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهعبدالرحمن محمد عثمان محمد59958
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ناجح555038.555.532231.0351414.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهعلى كرم عبدهللا بكرى59959

ناجح715537.55434251.5361815.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهعلى محمود محمد السٌد59960

ناجح5849.53755.536236.0351717.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهعمر خالد السٌد محمد59961

ناجح5052.537.554.535.5230.0341617.537املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهعمر ٌاسر قاسم احمد59962

ناجح7758385739.5269.5371717.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهفارس احمد السٌد شهاب59963

ناجح73.557385738.5264.0371717.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهفارس ٌاسر ابراهٌم على59964

ناجح62543853.536243.5371617.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهفرٌد محمد صابر محمد59965

ناجح675838.55534.5253.0361617.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمحمد احمد عبدالحمٌد عراب59966ً

ناجح605537.55134237.537161730املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمحمد جالل عدلى فهمى59967

ناجح67.55237.55134242.037171833املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمحمد عز محمد حسنٌن59968

ناجح6351.5345034.5233.0371716.532املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمحمود سامح كمال رٌاض59969

ناجح78.55939.55138.5266.5361816.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمحمود ٌاسر محمود فراج59970

ناجح74.556.538.55336.5259.0361816.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمصطفى كامل عوض حسان59971

ناجح615535.551.532235.035161732املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمصطفى محمود احمد على59972

ناجح71.5573756.535.5257.5361717.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمصطفى محمود عطٌه عبدالحمٌد59973

ناجح68.55337.553.534246.537161636املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمصطفى مختار صبره طالب59974

ناجح645537.55334.5244.0371616.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهٌوسف حسن احمد عبدالحمٌد59975

ناجح765636.556.539264.0371817.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهٌوسف فرٌد علً احمد59976

ناجح60.54629.54827211.0381517.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهٌوسف مجدي حسٌن عبد ربه59977

ناجح8055.53957.537.5269.535161731املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاروى سلٌمان كمال عثمان59978

ناجح8059395737.5272.535181736املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاسراء محمد ممدوح عمر احمد59979
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ناجح5847.528.544.523.5202.0291816.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاسراء محى اسماعٌل شهاب59980

ناجح73.552.5314831236.031171633املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاسراء ناصر قاسم حسن59981

ناجح6945.529.546.531.5222.030181635املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاسماء احمد عطٌه ابورحاب59982

ناجح56.544224528.5196.032181535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاسماء الصباح عبدالحمٌد عبدالعزٌز59983

ناجح645325.54931.5223.0321815.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاسماء عبدالناصر على جاب هللا59984

ناجح5947224224194.030171734املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاسماء محمود عطٌه السمان59985

ناجح77.55837.55439.5266.536171734املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاسٌا احمد صابر توفٌق59986

ناجح674624.545.532.5215.530161531املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاالء سمٌر اسماعٌل شهاب59987

ناجح79.558405640273.5331716.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهالهام سٌد كمال محمد59988

ناجح755336.551.536252.034171732املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهامل عبدالمجٌد رشدي عبدالمجٌد59989

ناجح80594057.540276.537171636املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهامنٌه محمد صبره على59990

ناجح59.550.524.550.529.5214.531181636املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاٌمان محمود عباس محمود59991

ناجح745328.55334242.5341716.538املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهاٌه انور عوض عبدالرحمن59992

ناجح75.5532952.533.5243.533171735املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهخلود خطاب حسن المصرى59993

ناجح78.55229.550.534.5245.0311717.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهدعاء صالح راشد عبدالاله59994

ناجح76542951.536.5247.031171732املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهدنٌا على حسن عثمان59995

ناجح735527.551.534241.035171736املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهدنٌا محمد غرٌب عبدالحمٌد59996

ناجح8055385738268.0321716.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهرحمه خالد هاشم ابورحاب59997

ناجح77.54937.554.537.5256.034171735املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهرحمه مراد عبدالرحٌم رمضان59998

ناجح75.536.5385032.5232.5311516.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهرضه اشرف سرور محمد59999

ناجح7239.538.550.535235.5361615.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهزهره اسماعٌل عبدالبارى عامر60000
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ناجح76.5473854.535251.0351615.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهزٌنب حازم محمد ابراهٌم60001

ناجح69.539.5375235233.0351713.536املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهساره عدلى محروس السمان60002

ناجح78604057.538.5274.0371713.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهسلمى السٌد احمد خلٌفه60003

ناجح76604059.539274.5371713.536املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهسلمى ممدوح صابر مرسى60004

ناجح78.558.54058.538273.537171633املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهسهام عبدالرحٌم صابر حسن60005

ناجح7038.53451.535229.034161535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهشهد شحاته عبده محمد60006

ناجح70.54136.553.536237.5351615.537املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهشهد شعبان عبدالحمٌد شعبان60007

ناجح77.556.5405639269.037151635املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهشهد مظهر عثمان سلٌم60008

ناجح65.54037.55335231.035171434املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهشٌرٌن اشرف فهمً السٌد60009

ناجح7648405637257.0351615.532املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهشٌماء احمد عبدالظاهر احمد60010

ناجح63433855.533232.5351614.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهشٌماء رمضان حسٌن محمود60011

ناجح68.537.535.549.533224.0341513.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهشٌماء محمود مجاهد عجمى60012

ناجح73.53736.549.533229.5341615.537املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهشٌماء منصور حسن سلٌم60013

ناجح7751.5355436253.535151534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهصابرٌن خالد السٌد محمد60014

ناجح663533.545.532.5212.534151336املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهعزه ابراهٌم محمود حسانٌن60015

ناجح5238.534.55230.5207.5351615.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهعزه احمد محمود محمد60016

ناجح72.540.5364432225.035161431املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهعلٌاء السٌد حسٌن سلٌمان60017

ناجح7443.536.54931.5234.536171436املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهعلٌاء محمد فتحى عثمان60018

ناجح7452.5405434254.535171432املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهغرام عصام حسن عبدالرحٌم60019

ناجح77604059.540276.5351812.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهفاتن احمد كمال الحداد60020

ناجح673634.542.525205.0321714.532املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهفاطمه حسام الدٌن محمد احمد60021
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ناجح733736.548.529.5224.5361614.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهفاطمه سامً محمد جالل60022

ناجح77.537.53649.533233.534181435املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمرٌم احمد عبده ابراهٌم60023

ناجح74.534.537.544.527218.0361814.531املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمرٌم اسامه رمضان عبدالمجٌد60024

ناجح773939.54831.5235.0341614.534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمنار اٌسم محمد احمد60025

ناجح764937.550.531.5244.5341715.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمنه هللا عادل خلٌفه عباس60026

ناجح74.5403748.530.5230.536151533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمنه هللا مرتضى محمود عثمان60027

ناجح78.55739.55739.5271.536161636املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمنى محمود رزق عبدالغنى60028

ناجح66.538.53346.528.5213.033161434املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمها محمود على احمد60029

ناجح78.560405840276.5351713.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمى اٌمن عبدالعال حامد60030

ناجح68.54035.546.533.5224.033171437املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمى بخٌت مصطفى عبدالرحمن60031

ناجح76.553.53655.534255.532161634املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهمً صابر السٌد احمد60032

ناجح7956385638.5267.537161634املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهنارٌمان احمد محمد السٌد60033

ناجح7247.53547.531233.0371514.532املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهندا ابو بكر ٌونس خلف هللا60034

ناجح77573752.539.5263.036141434املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهندا حسنى على حسن60035

ناجح7853.53655.538261.0351615.533املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهندى خالد محمد عبدالنعٌم60036

ناجح7758.539.55738.5270.538181635املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهنعمه مجدى باتع مرسى60037

ناجح7857.5385739.5270.037171636املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهنعمه ناصر حارس عز60038

ناجح7350.537.55338252.0371516.535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهنها دٌاب محروص السمان60039

ناجح6753.537.551.537246.536161633املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهنهى محمد مجاهد عجمى60040

ناجح685036.54735236.535161534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهنورهان جمعه سعد احمد60041

ناجح79.557395639.5271.038171535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهنورهان طارق السٌد محمد60042
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ناجح78.555395638.5267.038171535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهنورهان عالء عٌد اسماعٌل60043

ناجح75.555.5395338.5261.537171535املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌههبه حسن عبدالعظٌم محمود60044

ناجح74.55636.55339259.0361514.532املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌههبه مدحت بكرى احمد60045

ناجح8058.539.555.540273.5351615.538املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌههبه ٌاسر منصور عوض60046

ناجح65.55035.54931.5231.535151534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌههدى عطٌه محمود امٌن60047

ناجح72.552355535.5250.0371615.531املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌههدى علً احمد عل60048ً

ناجح68.55337.547.535.5242.035171534املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌههدٌر خالد احمد محمود60049

ناجح7151.5375339251.538171634املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهوفاء محمدحربى عبدهللا عبدالراضى60050

ناجح7559374935.5255.537161634املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهوالء احمد عباس عثمان60051

ناجح58.550294334214.532171634املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهٌاسمٌن احمد عثمان حماده60052

ناجح76.557.53958.540271.538181632املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهٌاسمٌن محمد صالح عبدالعزٌز60053

ناجح72.5543548.538.5248.535161635املنشأةمدرسة بهاء الدٌن محمد على االعدادٌة المشتركة بالباجٌهٌاسمٌن محمد عمر هاشم60054

ناجح5341.5294127.5192.0271413.536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرابراهٌم طلعت احمد ابوالعال60055

ناجح59.54031.541.532204.531151438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراحمد اشرف محمود محمد60056

ناجح57.540.53144.531.5205.031151438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراحمد رجب عبدالاله عبدالرحٌم60057

ناجح54.536.5324331197.032161434املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراحمد صالح احمد سلٌمان60058

ناجح614432.54632215.532151438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراحمد محمد عبدهللا محمد60059

ناجح5744314331206.032151436املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراحمد ٌوسف ادم الراوى60060

ناجح40.535.522.53223.5154.027131438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرتامر خلف حسن الراوى60061

ناجح46.535.5293528174.0321313.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرتٌمور خلف محمد عبدالقادر60062

ناجح4832.5253328.5167.0321213.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرجمال ضاحى جمال السمان60063
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ناجح43.535.5263428167.0321512.536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحاتم عاصم ثابت خلف هللا60064

ناجح46.533.525.533.524163.0321413.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحازم عارف جمال الدٌن محمد60065

ناجح69393345.533.5220.035161438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحازم على عبدالهادى على60066

ناجح50363041.527.5185.031161434املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحازم منصور فاضل مصطفى60067

ناجح5034.529.537.527.5179.0311513.536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحسام اٌمن احمد خلف60068

ناجح48.5372836.525175.0311413.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحسام حاتم محمود احمد60069

ناجح48.53730.53631183.032151338املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحسن السٌد علً خلٌل60070

ناجح5338304031192.033131433املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحسن ناصر حسن احمد60071

ناجح61.540334231.5208.031141438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحشمت عماد الدٌن حشمت عبدالاله60072

ناجح58372841.530.5195.034141336املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحماده حمام منصور احمد60073

ناجح5838.5313827192.5311513.536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحماده عبداالاله محمد ٌسن60074

ناجح45.53829.542.520175.5321514.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرخالد رشاد عبدالحمٌد على60075

ناجح5038.53144.520184.034151538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرسلطان خٌرى مبٌقى هاشم60076

ناجح58.541.53348.527208.5341614.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرصالح رافت احمد عبدالمنعم60077

ناجح5340.529.54727.5197.5331614.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرضٌاء عنتر السٌد حسانٌن60078

ناجح48.54030.54627.5192.5341614.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعبد اهللا الكحالوي عبدالشافً حسن60079

ناجح4941.528.546.524.5190.033161436املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعبدالعال خلف عبدالعال حفناوي60080

ناجح46403140.522.5180.034161434املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعبدهللا السٌد رٌاض احمد60081

ناجح48.550305123.5203.033161434املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعبدهللا خلف عبدالرحٌم اسماعٌل60082

ناجح786038.558.538.5273.5361714.536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعبدهللا عبدالحمٌد ابراهٌم محمود60083

ناجح42383041.520.5172.0251415.536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعبدهللا كرٌم فاضل بخٌت60084
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ناجح69.554.534.55325.5237.0331414.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعبدهللا محمد عبدهللا محمد60085

ناجح4941294724190.034141434املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعرفه خلوفه زكى عل60086ً

ناجح47403048.520.5186.032161434املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعلى اشرف حامد محمد60087

ناجح564131.546.530.5205.5321514.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعلى اشرف على عبدالحمٌد60088

ناجح4433314323174.0311314.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعلى عبادى محمود احمد60089

ناجح66.5543647.534.5238.5341314.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعلى ناصر علً حسانٌن60090

ناجح564030.54830.5205.033151338املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعلً حسن محمد ابوالعال60091

ناجح48.53733.547.529.5196.0351614.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعمر احمد جابر عبدالرحٌم60092

ناجح725035.554.529241.0361714.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعمر صبرى البدرى عثمان60093

ناجح5242.53251.528.5206.5321414.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعمرو ناصر خلٌل طلبه60094

ناجح6145.5374931223.532161538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصركرم على محمود اسماعٌل60095

ناجح46.543.5334329.5195.5331413.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد احمد محمد على60096

ناجح70.555.53853.532249.5331515.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد احمد معوض محمد60097

ناجح514531.54527.5200.0321613.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد حسٌن احمد محمد60098

ناجح62503249.531.5225.0331515.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد حمدان هاشم عبدالهادى60099

ناجح58.54228.546.528.5204.0351714.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد رفعت جابر اسماعٌل60100

ناجح60.544304629209.5351514.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد رفعت محمد سلٌمان60101

ناجح4443284525.5185.5311413.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد سعد حمدان عطٌه60102

ناجح5243.5314922.5198.0301514.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد صابر محارب على60103

ناجح44.54526.545.527.5189.030171438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد صالح حسن احمد60104

ناجح47.5442646.526190.030151636املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد عطً محمد مصطف60105ً
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ناجح5252.52948.528210.0341515.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد على صالح سلٌمان60106

ناجح805939.56039.5278.0371514.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد ناصر هاشم خلف هللا60107

ناجح61.55639.55936.5252.5351614.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد وحٌد خلف خلف هللا60108

ناجح50.54628.550.529.5205.0341614.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمود احمد السٌد احمد60109

ناجح48.549.536.55132217.530161538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمود احمد فرغل احمد60110

ناجح76.55338.56037.5265.5361615.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمود احمد هاشم خلف هللا60111

ناجح7253366036.5257.536161538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمود حارس محمد ابراهٌم60112

ناجح58.5493558.534.5235.535161536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمود حنفً محمود محمد60113

ناجح74.55538.557.537262.5341615.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمود صفوت الوردانً عبدالمجٌد60114

ناجح45462845.526.5191.030151336املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمود عبدالرحمن حسٌن عبدالرحمن60115

ناجح494527.545.525.5192.533141438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمود علً عبدالعزٌز عل60116ً

ناجح7858.54057.539273.0351511.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمود محمد فاضل مصطفى60117

ناجح61.5463246.532.5218.535151334املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمصطفى على عبدالاله قاعود60118

ناجح4646.529.547.528.5198.030141338املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمصطفى محمد عبدالراضى عبداللطٌف60119

ناجح53.54932.54731.5213.536151436املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرهانً ممدوح محروص عطا60120

ناجح4638.528.541.527181.532131438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرٌسن محمود كامل منصور60121

ناجح63.55431.54832229.0361313.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرٌوسف احمد راجح احمد60122

ناجح6850.532.547.532.5231.0311614.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراحالم جمال كامل احمد60123

ناجح58.5453148.533216.0341514.536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراسراء احمد عبدالحمٌد محمود60124

ناجح52.548.5324931.5213.5321414.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراسراء خلف شحاته عبدالحمٌد60125

ناجح52.546.53346.532.5211.032151438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراسراء صالح علً عطٌه60126
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ناجح74.558.53357.536.5260.0321614.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراسالم حسن محمد حسن60127

ناجح50.550304825203.5321413.536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراسماء منصور محمد عبدالقادر60128

ناجح48.547.53250.527.5206.034151534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراسماء ناصر فرج ابراهٌم60129

ناجح684632.550.531.5228.535161438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرامانى حارصهم عبدالعال على60130

ناجح6143335031.5218.534151433املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرامانً ناصر محمد حسن60131

ناجح5645.531.547.533.5214.0331413.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرامٌمه عبدالاله محمد عبدالاله60132

ناجح4637.527.53825.5174.533131436املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراٌات خلف علً ابوعمره60133

ناجح644930.54932224.536141336املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراٌمان اسعد فراج حسن60134

ناجح724937.551.535.5245.535161434املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراٌه البدرى على احمد60135

ناجح60.545.53749.535.5228.033161436املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرجنه الخلد ابراهٌم احمد ابوالعال60136

ناجح5245.538.54635.5217.5361614.536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرجهاد خلف ٌاسٌن خلٌل60137

ناجح7446.537.548.536242.535161438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرجهاد محروص عبدالعال على60138

ناجح68.547.53448.536234.5341715.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحسناء فاضل صالح الدٌن احمد60139

ناجح6545.533.55036230.0331614.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصررحمه ضاحى حمدان عطٌه60140

ناجح73.557.536.55335.5256.0331615.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصررٌم اسعد الحامدى احمد60141

ناجح72.549.5374935.5243.5331715.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصررٌهام حسن احمد على60142

ناجح69.54734.54835.5234.534161538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرساره خالد احمد احمد60143

ناجح55.543.531.55034.5215.030161538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرساره عشرى حمدان عطٌه60144

ناجح4536.52738.524.5171.5301513.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرسحر عبدالناصر الطاهر فاٌز60145

ناجح624729.552.534.5225.532151238املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرسعاد احمد كامل احمد60146

ناجح79.5544055.538.5267.536161534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرسعاد على احمد محمود60147
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ناجح7554385537259.0361615.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرسلوى خلف محمد احمد60148

ناجح785438.55638.5265.035161534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرسهٌر ناصر الزٌر خالد60149

ناجح74.54836.549.535243.535181538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرشرٌن على حربى عبدالمعبود60150

ناجح76.557385536.5263.035181536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعٌده رافعى محمود على60151

ناجح7457345536.5256.5331814.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرغالٌه وحٌد البدرى حسٌن60152

ناجح46332838.525.5171.0291613.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرفاطمه خلف سعد خلٌفه60153

ناجح4042.53746.532198.033181534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرفرحه ناصر عبدالهادى فاٌز60154

ناجح67.539.53042.527.5207.028181434املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمروه احمد عبدالراضى سلٌم60155

ناجح72.544.5325034233.0371816.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمرٌم السٌد محمد عبدهللا60156

ناجح77.550.53549.534246.536181534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمرٌم صالح محمد حسن60157

ناجح6645.529.54029.5210.533181538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمرٌم محمود عبدالرحٌم سالم60158

ناجح775638.55735.5264.037181536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمشاعر عالء ناصر احمد60159

ناجح785338.554.536.5260.537181638املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرملك الضبع صابر مرشد60160

ناجح77.545.535.545.529.5233.537181636املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرملك رمضان عبداللطٌف منصور60161

ناجح67.540.532.541.524206.0311815.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرملك سعد مبٌقى هاشم60162

ناجح67.55531.541.524.5220.0311815.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمنار احمد ناصر عبدالحمٌد60163

ناجح61.5433042.526.5203.534181534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمنار ناصر عبدالحمٌد قاعود60164

ناجح78.55637.559.538269.534181638املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمنال اشرف عبدالعال همام60165

ناجح7047.5324430223.5341815.536املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمنى السٌد حماده سلٌمان60166

ناجح6750.532.54032.5222.533181438املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرنرمٌن عثمان مازن عبداللطٌف60167

ناجح5941.528.538.523.5191.0261812.534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرنوره احمد سعد خلٌفه60168
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ناجح64.539.533.535.525198.0361615.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرنورهان بخٌت حسانٌن احمد60169

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرهبه احمد عبدالراضى احمد60170

ناجح7251.532.54133230.034181434املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرهبه السٌد ثابت عبدالرحمن60171

ناجح724932.54332.5229.0341814.538املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرهدى حسٌن احمد على60172

ناجح6542.53541.532.5216.534181534املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرهدى على حسٌن خلف هللا60173

ناجح6345.535.542.527.5214.029181436املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصروالء خلف عبدهللا عبدالوهاب60174

ناجح59.53935.54224.5200.538181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتابمان احمد محمد احمد60175

ناجح55413534.525.5191.035161638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاحالم بكرى ابو الوفا احمد60176

ناجح61.538.5363526197.039181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاسراء السٌد عبدالحمٌد ابراهٌم60177

ناجح77.560385630.5262.0391816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاسماء ابراهٌم خلٌفه راشد60178

ناجح59.543.535.533.527199.0321816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاسماء حماده توفٌق محمد60179

ناجح644836.537.525211.037181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاسماء خلف حسن عبدالغفار60180

ناجح76.556.53855.534.5261.0391816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاسماء عبدالناصر عبدالهادي اسماعٌل60181

ناجح73.542.53838.526218.538181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاكرام نصر هاشم محمد60182

ناجح66.55137.54726228.0391816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتامانى عصمت البدرى عبداللطٌف60183

ناجح79604059.540278.5401817.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتامل مصطفى كامل عبدالحفٌظ60184

ناجح6038364226202.036181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتانتصار صالح ابو الوفا عبدهللا60185

ناجح543133.53323174.535181838املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتانتصار فرٌد محمد عبدالمجٌد60186

ناجح59.539.535.534.526.5195.536181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان السٌد حربى محمد60187

ناجح52.53826.53322172.0361815.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان حسٌن السٌد ابراهٌم60188

ناجح77.557.538.557.534.5265.539181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان حماده خلٌفه جابر60189
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ناجح7546.536.550.526234.538181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان خلف جاد الكرٌم عبدالحمٌد60190

ناجح65.545.537.54124.5214.0361816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان رمضان جوده ابوالعال60191

ناجح66.549.5384427.5225.5391816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان رمضان شحاته احمد60192

ناجح654736.535.527.5211.5351817.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان شعبان محمود احمد60193

ناجح4337.526.53521.5163.527181338املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان كامل سابت شاكر60194

ناجح70.554373631.5229.036181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان كمال قدرى مرسى60195

ناجح4931.53247.521.5181.5301817.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان محمود اسمعٌل ابوضٌف60196

ناجح64.538.534.550.523.5211.536181838املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان محمود عبدالموجود على60197

ناجح67.5403747.523.5215.5331817.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان مصطفى عبادى محمد60198

ناجح74.540.53553.530.5234.0361617.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌمان منصور نصردٌن عبدالرحمان60199

ناجح6737.53649.524.5214.535181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتاٌه عصام البدرى عبداللطٌف60200

ناجح80584059.539.5277.0391816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتبخٌته محمد على احمد60201

ناجح7951.537.55928.5255.5391816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتبسمه احمد خمٌس احمد60202

ناجح5639.531.548.526201.536181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتبسمه احمد عدوى الشاذلى60203

ناجح61.533.534.546.522.5198.531171738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتبسمه سٌد محارب عبدالموجود60204

ناجح53.534.530.547.521187.0301816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتبسمه على هاشم محمد60205

ناجح7552.535.55630249.036181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتبسمه محمود عبدالحمٌد سعٌد60206

ناجح78.544.535.553.530242.0321816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتجمالت السٌد عبدالحمٌد محمد60207

ناجح74.5443553.528235.0361816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتجهاد جمال البدرى عبدالرحمان60208

ناجح78.553405536262.5361816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتجولٌت سامى شكرى فخرى60209

ناجح67.53733.54823.5209.5331815.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتدعاء احمد عبدالكرٌم احمد60210
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ناجح72.536.534.55229224.5381717.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتدعاء الوردانى البدرى الوردانى60211

ناجح80604059.539.5279.0391816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتدعاء خلف محمود احمد60212

ناجح78594058.538273.540181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتدنٌا حماده السمان عبدالحافظ60213

ناجح7940355733.5244.539181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتدنٌا عصام البدرى عبداللطٌف60214

ناجح5131294623180.030181438املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتدٌنا العربً نورالدٌن جمعه60215

ناجح5432.527.54721.5182.533171638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتدٌنا جاد امبابى عبدالحلٌم60216

ناجح59.535.529.53824186.5351816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتراتٌا خلٌفه اسماعٌل عبدالاله60217

ناجح73.55133.551.533242.5371716.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترانٌا عبدالعال عبدالجابر بهجات60218

ناجح64.5392940.530203.039171638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترباب جاد حسٌن محمود60219

ناجح76.5513549.533.5245.5361716.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترباب صابر النوري تحمد60220

ناجح67.536.532.539.527203.037181538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترباب محارب محمود عبداللطٌف60221

ناجح78.5604056.539.5274.538191638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترحاب خلف محمود احمد60222

ناجح78.5604057.539.5275.539191638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترحاب رجب لطفى عبدالحافظ60223

ناجح8059.54057.538.5275.538191638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترحاب عدلى محمد عبدالغنى60224

ناجح78.5543955.536263.039191738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترحاب ناصر هرٌدى عباس60225

ناجح64.533273923.5187.0331814.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترحمه دٌاب حسن عبدالقادر60226

ناجح61.53730.53726.5192.5361915.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترحمه شاكر ثابت شاكر60227

ناجح6640334028207.037171638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترحمه طاهر هاشم محمود60228

ناجح63.53432.538.528.5197.038171638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترحمه عزام كمال حسن60229

ناجح67.541.528.54329.5210.0381814.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترضا راغب عبدالراضى عبدالرحٌم60230

ناجح7757375538.5264.539191638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترٌهام اٌهاب محمد محفوظ60231
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ناجح7839.532.541.528.5220.037191638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناترٌهام محمد عبدالراضى محمد60232

ناجح68393142.527.5208.036191638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتزوات خلٌفه احمد ابوالوفا60233

ناجح713633.542.528.5211.538171638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتزٌنب صبرى محمد عبدالرحٌم60234

ناجح7952.538.55339262.039191638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتسامٌه سعٌد خلف هللا عوض60235

ناجح673131.537.528.5195.538191538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتسمٌه صدقى عبدالحمٌد حسانٌن60236

ناجح643430.540.529198.037151338املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتسناء صالح سلٌمان عبدالحافظ60237

ناجح74.547.5375536.5250.534181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتسهام حسنى على احمد60238

ناجح78.54837.555.537256.5371916.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتسهام حماده لطفى عبدالحافظ60239

ناجح55.535.526.54422.5184.0321716.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتسهام فتحى عبده عبدالحمٌد60240

ناجح6837324933.5219.5351915.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتسهام محمد العرٌان محمد60241

ناجح7142.5345133.5232.033181338املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتشهد على محمد احمد60242

ناجح74.550.5365436251.0351816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتشٌرٌن احمد توفٌق حسن60243

ناجح673533.55132.5219.036191738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتشٌماء البدرى عبدالموجود احمد60244

ناجح79.55336.55537261.037191638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتشٌماء عبدالنبى جابر عبدالنبى60245

ناجح71.5423655.537242.037191738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتشٌماء محمود عباس احمد60246

ناجح8053.54054.538.5266.539171738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتصابره على محمد حسن60247

ناجح733735.553.533232.0361916.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتصفاء خالد احمد حسٌن60248

ناجح66.539.53449.535.5225.036191638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتصفٌه صابر مختار عبدالهادى60249

ناجح72483754.535246.537181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتعائشه صابر عبدهللا احمد60250

ناجح74.541.536.548.537.5238.5381617.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتعزه رجب شحاته احمد60251

ناجح63343146.530.5205.0341815.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتعزه محمود ثابت محمود60252
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ناجح79.559396040277.540181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتعلٌاء صالح احمد حسٌن60253

ناجح6934384631.5218.539171638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتفاطمه صالح ابوالوفا عبدهللا60254

ناجح743937.552.534237.039181838املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتفرحه صالح خلف حامد60255

ناجح63.53836.54833219.039181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتفرحه على ابوزٌد احمد60256

ناجح5331294621.5180.534181538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتفرحه محمد عبدالخالق عبدالحمٌد60257

ناجح63.53234.54932211.0361813.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتكرٌمه صابر عبدالمجٌد محمد60258

ناجح8051.54056.540268.038181438املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتلبنى عبدالستار عبدالرحٌم حسن60259

ناجح64.537.5363930.5207.5371816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتلٌلى الدٌب عبدالحمٌد سعٌد60260

ناجح6440.533.54930.5217.5381816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتلٌلً فرٌد بركات محمد60261

ناجح65423648.530.5222.0381817.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمروه ابراهٌم الوردانى ابراهٌم60262

ناجح55.533333724182.5381815.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمروه خالف محارب عبدالموجود60263

ناجح72543951.535.5252.038161638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمروه عشرى شهاب دٌاب60264

ناجح7253.539.55539259.0361616.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمرٌم عطا عزٌز عازر60265

ناجح57.537.535.552.534217.0351615.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمنار احمد هاشم مصطفى60266

ناجح6644.53750.532.5230.5361815.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمنار جمال على عٌسى60267

ناجح75.558.5405537.5266.536181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمنصوره حنفى محمود عبدالرحمن60268

ناجح775639.55340265.5371617.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمنه هللا رفاعى جاد عبدالرحمن60269

ناجح67.54037.54634225.0371816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمنه حسن حربى محمد60270

ناجح71.557385536.5258.038181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمنه خلف اسماعٌل عبدالهادي60271

ناجح6543.537.55031.5227.536181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمنه مصطفى محمد مصطفى60272

ناجح633937.546.529.5215.5371815.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمنى احمد فتحى عبدالرحمن60273
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ناجح543325.544.523.5180.533181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتمنى السٌد حسٌن محمود60274

ناجح56373443.527.5198.038181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتنادٌه جمال شهاب دٌاب60275

ناجح58393444.526201.535181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتنارٌمان شعبان محمود احمد60276

ناجح6441364827216.0371815.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتناهد جبر عبدالحمٌد عبدالحلٌم60277

ناجح57.54034.544.527.5204.0341817.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتنجالء عالء عبدالحمٌد بدوى60278

ناجح79564055.539269.539181838املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتندى صبري انور عبدالقادر60279

ناجح764232.54225217.532181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتنسمه اشرف محمود احمد60280

ناجح66.538324022.5199.033181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتنعمه صالح نظٌر محمد60281

ناجح71.533314123.5200.033181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتنعمه عاطف البدرى عبداللطٌف60282

ناجح65.53630.54025197.032181538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتنوره خالف محارب عبدالحمٌد60283

ناجح71.543.536.540.524.5216.5351816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتنوره عبدالغنى احمد دٌاب60284

ناجح62.538274022189.533181538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتهاله طاٌع راجح ربٌع60285ً

ناجح63.53428.53824188.031181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتهبه خلٌفه ابو الحمد احمد60286

ناجح7958405940276.034181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتهدي جمال محمود محمد60287

ناجح693429.535.523.5191.5301817.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتهدي علً عابد عبدالرحٌم60288

ناجح6244.52740.524198.034181838املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتهدٌه حربً عبدالمجٌد خلٌفه60289

ناجح5637293621179.026181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتهناء عبادى شحاته عبدالرحمن60290

ناجح8060406039.5279.536181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتهند ابوالٌذٌد محمد محمد60291

ناجح5836.53237.523187.030171638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتورده محمد اسماعٌل ابوضٌف60292

ناجح75.53535.546.528.5221.0341816.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتوالء حماده طه عبدالنعٌم60293

ناجح45.536253823167.531171638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتٌاسمٌن صبري اسعد عدوى60294
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ناجح7552.5344531.5238.035181738املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتٌاسمٌن صفوت ابراهٌم السٌد60295

ناجح763934.54726.5223.0371817.538املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتٌاسمٌن عالء عبدالعال احمد60296

ناجح663630.540.523.5196.531181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتٌاسمٌن غالب السعداوى راغب60297

ناجح75.55534.547.531.5244.036181638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتٌاسمٌن محمد عبادى محمد60298

ناجح7850.5354932244.537171638املنشأةمدرسة البٌاضٌة بالناظر االعدادٌة بناتٌسرا فرٌد وهبه البصٌلى60299

ناجح63432941.524200.5331811.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاحمد جمال رجب عبدهللا60300

ناجح6645.530.543.527.5213.0341811.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاحمد حامد هاشم ابو الفضل60301

ناجح464228.543.527187.033181535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاحمد خالد احمد محمود60302

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاحمد خالد رفاعى عبداللطٌف60303

ناجح49.543.531.53826188.532161135املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحٌم عبدالنعٌم مهران60304

ناجح45.539.52740.524.5177.038181235املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاحمد علٌو موسً عبدالمجٌد60305

ناجح7048.5344535232.5341811.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاحمد محمود على احمد60306

ناجح6043.527.543.526.5201.033161035املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاسامه احمد سعد احمد60307

ناجح6043.52742.527200.032141135املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاسعد اهالل اسعد عطٌه60308

ناجح7246.531.54627223.033161335املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاسالم حماده رشوان عبدهلل60309

ناجح5343.529.542.525193.532161235املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاسالم عبدالوهاب شعبان عبدالوهاب60310

ناجح5943.528.544.523.5199.031161135املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاسالم علٌو احمد عبادي60311

ناجح60.543.526.54221.5194.0301811.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاشرف عاطف خلٌفه عبدالمجٌد60312

ناجح59442841.524196.529181135املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةالبدرى صابر البدرى عبدالحمٌد60313

ناجح404225.53120158.520101135املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةالسٌد على بدرى عبدالعال60314

ناجح5843.527.538.528195.5331611.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةالعربى ناصر مهران شلبى60315
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ناجح60.543.527.541.527200.033181535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةامٌر غرٌب عبدالراضى محمد60316

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةامٌن رجب امٌن على60317

ناجح73.547.528.545.529224.036181235املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةجٌد اٌمن كامل جٌد60318

ناجح62.540.527.539.524.5194.529181135املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةحازم احمد محمد سٌد60319

ناجح6843.526.541.532211.5331811.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةحسن مظهر حسٌن حسن60320

ناجح77.54829.54632.5233.533181335املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةحماده فراج سٌد فراج60321

ناجح70.54626.54829.5220.532141635املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةحماده محمد هاشم ابوالفضل60322

ناجح6644.527.54927214.031181435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةحمدي احمد عبدالجواد عبداللطٌف60323

ناجح694729.55429.5229.031181435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةخالد علً كمال سٌد60324

ناجح59.546274727.5207.031141435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةخلٌل محمد خلٌل احمد60325

ناجح61472751.526212.529161435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةربٌع ناصر حمٌلً ابراهٌم60326

ناجح524628.538.526191.029141335املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةزٌاد عز خلف عطٌه60327

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةسٌف ابوالسعود سعدالدٌن عبدالرحمن60328

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةطارق عٌسى محمود عٌسى60329

ناجح714429.548.529222.029161235املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةطه على شعبان على60330

ناجح7146.5255028.5221.0301612.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حسٌن محمود محمد60331

ناجح57.54527.55029.5209.528121435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمود صدٌق عبدالحمٌد60332

ناجح7447285629.5234.533161435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةعبدهللا سمٌر توفٌق ابوزٌد60333

ناجح6446.527.551.528.5218.0291415.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةعبدهللا فتحى عبدالاله محمد60334

ناجح74.544.52649.529.5224.029141435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةعبدهللا هالل عمٌره حسن60335

ناجح71.5432749.526.5217.526141235املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةعلى اشرف على ٌاسٌن60336
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ناجح66.54527.545.527211.531161435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةعلى صابر صابر رشوان60337

ناجح6045.5295328.5216.032181435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةعماد احمد محمد سعد60338

ناجح71.545.528.547.527220.030141135املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةعٌد خلٌل محمد سلٌم60339

ناجح6846284226210.031181435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةفارس عاطف علً عبدالحمٌد60340

ناجح73.54525.544.526214.5361814.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةكٌرلس عماد فكتر شفٌق60341

ناجح7646.527.54426.5220.539181135املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةكٌرلس نظمى نصحى عبده60342

ناجح67.546.526.550.529.5220.5381613.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف صابر محمد60343

ناجح5637264022.5181.5271414.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف عبدالكرٌم حسن60344

ناجح664327.546.530213.030141535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد خالد علً محمد60345

ناجح60.543.527.54828207.5381415.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد رفعت خلٌفه عبدالمجٌد60346

ناجح6640.52746.525205.030161435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد عادل ثابت قاسم60347

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد عز الدٌن احمد ابو ضٌف60348

ناجح65.540.5274727207.031141435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد عشري محمد عبدالرحمن60349

ناجح58.541.529.55121.5202.032161435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد عالء فتحى حسن60350

ناجح57.543264425.5196.0301315.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد غرٌب خلٌفه ابوالدهب60351

ناجح6337.525.54124191.0291314.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد قدرى امٌن همام60352

ناجح58432641.527195.530131735املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد كمال ابوزٌد احمد60353

ناجح5839.5263926188.529131635املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد محمود حسٌن حماده60354

ناجح55412739.526.5189.028151535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمد ناجى على عبدالحمٌد60355

ناجح72.544.5344927.5227.534131735املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمود اسامه احمد الفولى60356

ناجح6142.5275225207.532171435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمود امٌن علً عبدالجواد60357
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ناجح664327.544.524.5205.5281514.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمود على احمد عبدالعال60358

ناجح59.545.5304926.5210.534171635املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد عل60359ً

ناجح67.538.52739.523.5196.029111535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمرسى على محمود مرسى60360

ناجح5343.526.545.526194.530151635املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمصطفى خٌرى محمد جاد60361

ناجح55392543.522184.5311711.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمصطفى كامل موسى حسٌن60362

ناجح57.54326.54424195.0321314.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمٌسره عبده عبدالحلٌم حسن60363

ناجح6641.5274524.5204.028171535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةهانى صبحى لطفى احمد60364

ناجح6536.5264225194.534141535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةهٌثم القدري محمد عبدالحمٌد60365

ناجح6954.533.54531233.028161535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةولٌد حماده رشوان عبدهللا60366

ناجح51.540.5284027.5187.5261714.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةٌاسر غالب شعبان عبدالوهاب60367

ناجح61.54627.545.525.5206.029151335املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةٌوسف السٌد امٌن احمد60368

ناجح5748.52842.526202.029151535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةٌونس فارس ٌونس محمد60369

ناجح7052.534.54832237.035171635املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاسرا خالد احمد محمد60370

ناجح7858395537267.0351714.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاسماء البدرى شعبان عثمان60371

ناجح6256.531.546.526.5223.0301715.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةامل البدري مهران عبادي60372

ناجح7551.537.55033247.0351716.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالعال البدرى عبدالعال60373

ناجح615228.544.525211.030171535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاٌه جمال امٌن خلٌل60374

ناجح70.552.536.551.534245.0351716.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةخلود خالد ابوالمجد محمود60375

ناجح73.55636.54733.5246.536171635املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةدنٌا شعبان كامل احمد60376

ناجح7657.53953.535.5261.534171735املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةرباب اشرف رشاد حامد60377

ناجح715732.54928237.5351714.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةرحاب كمال عباس حسٌن60378
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ناجح75.55537.55339.5260.5381813.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةرحمه سمٌر قدرى ابراهٌم60379

ناجح74.557.536.54632.5247.035181535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةرحمه محمود خلٌل حسن60380

ناجح6644324730219.032.51715.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةساره امٌر مسعد سعدهللا60381

ناجح7757.5395538.5267.036171435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةساره محمد فراج عبدالحمٌد60382

ناجح6350.529.54527215.032171435املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةسمر شحات حامد سٌد60383

ناجح72493647.532.5237.034171535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةسوسن جوده علً عثمان60384

ناجح68.550.534.54429226.535171535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةشٌماء حسٌن محمد تمام60385

ناجح53.54928.541.523195.533141335املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةشٌماء عٌد محمد ٌاسٌن60386

ناجح69.5492845.524.5216.5371717.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةضحى القذافى احمد على60387

ناجح74.55838.555.536.5263.040171635املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةعال حماده عبدالرحٌم عبدالمنعم60388

ناجح52.54528.545.521192.533151635املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةغاده علً جابر محمد60389

ناجح6953.53648.530.5237.534.51717.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةكرستٌنا لحظى فهٌم اسكندر60390

ناجح7452.5355133245.535.51717.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمارٌنا ٌوسف لبٌب خلٌل60391

ناجح73.556.5335535253.039171535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمرفت شداد امٌن خلٌل60392

ناجح74.559.5355635260.0381717.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمرٌم صبره رضوان احمد60393

ناجح77.55835.554.535260.538171835املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود عبدالرحٌم عبدالمنعم60394

ناجح7156345432.5247.538171835املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمنار حماده رشوان عبدهللا60395

ناجح75.557.534.551.534253.039171835املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمنار محمود موسً عبدالمجٌد60396

ناجح55.541.527.539.524188.0221414.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمنً الوردانً حامد خلٌل60397

ناجح71.554.5334830237.035.51717.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمورٌن صفوت وقٌم بباوى60398

ناجح7154.5385636255.538.5171835املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةنادٌه عبدالاله عبدالنعٌم ابو العال60399
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ناجح46.546.528.54224187.5311517.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةنورهان جاد عبدالمقصود جاد60400

ناجح74.5573653.539260.038151835املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةنورهان حشمت كمال فراج60401

ناجح584429.541.532.5205.5331617.535املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةهبه ضاحى عمٌره حسن60402

ناجح52.541.5293528186.031141735املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةورده رجب شعبان عبدالوهاب60403

ناجح52.544.52739.528.5192.034151635املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ممدوح محمد عبدالرحمن60404

ناجح65463154.531227.533151840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةابراهٌم ابو العزم احمد ابراهٌم60405

ناجح62.540.529.55332.5218.0311517.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةابراهٌم رفعت كمال احمد60406

ناجح775134.554.535.5252.538161840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاحمد حسن حسٌن سٌد60407

ناجح72.5503254.533.5242.534151840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاحمد حسٌن عبدالاله عبدالموجود60408

ناجح73.5503455.534.5247.538161840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاحمد حسٌن محمد احمد60409

ناجح634631.554.532.5227.5321417.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاحمد عادل اسماعٌل حافظ60410

ناجح57.5482954.530219.0321416.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاحمد عبدالعزٌز عبدالراضً محمود60411

ناجح61.55130.554.534231.5341516.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاحمد عبداللطٌف عبدالفضٌل حمدهللا60412

ناجح585130.554.529.5223.5351616.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاحمد محمود مرسى عثمان60413

ناجح6648.532.55531233.032141740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاحمد نبٌل السٌد صالحٌن60414

ناجح70.549.53356.533242.534181740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاسامه اٌمن ٌوسف احمد60415

ناجح62503354.532231.530141840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاسالم صبرى محمد فرٌد60416

ناجح4030203020140.020101020املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاسالم صالح ابو الفتوح فرغل60417

ناجح71.549.530.555.531238.032151840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاسالم ٌونس احمد ٌونس60418

ناجح67.5483154.533.5234.532171740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاسماعٌل عبدالباسط كمال عبدالباسط60419

ناجح714329.555.531230.0321616.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةالباشا عبدالصمد نصرالدٌن احمد60420
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ناجح69.546295432230.532151740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةتامر محمد السٌد صالحٌن60421

ناجح72503257.533244.534151840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةجمال محمود ابوضٌف زٌدان60422

ناجح55.55032.557.533228.533161740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةحسن محمد عبدالقادر زٌدان60423

ناجح6953335434.5243.536161840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةزٌاد عاصم عبدالرحٌم محمد60424

ناجح6448325131226.0331616.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةسعد رجب سعد احمد60425

ناجح73.5503457.532.5247.539161840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةعبدالرحمن حمدي احمد ابراهٌم60426

ناجح625032.55832.5235.032151840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةعبدالرحمن سٌد عبدالراضى عبدااله60427

ناجح63.55030.557.529.5231.034141840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةعبدالرحٌم شعبان عبدالرحٌم توفٌق60428

ناجح72.55033.557.533246.538171840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةعبدهللا موسً محمود محمد60429

ناجح62.5513357.531.5235.5341617.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةعالء فتحى هرٌدى لكلوك60430

ناجح46.55129.556.530.5214.032151640املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةعمر علً عمر سٌداحمد60431

ناجح58.55131.555.532228.535151640املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةفارس البدري الحامدي حسٌن60432

ناجح53.55132.55332222.030171740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةكمال محمود كمال محمود60433

ناجح675133.555.532239.0341617.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمحمد احمد محمد عبدالموجود60434

ناجح4050.530.55130.5202.532161840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمحمد خلف محمود اسماعٌل60435

ناجح6752315628.5234.539161840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمحمد رفعت محمد عبدالباسط60436

ناجح665232.557.531.5239.532171840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمحمد عبدالحكٌم احمد عباس60437

ناجح605131.55732231.5341715.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمحمد عبدالسالم محمد عبدالرحمن60438

ناجح60.55132.556.532232.534171540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمحمد عماد السٌد عبدالباسط60439

ناجح71.5533656.531248.038161640املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمحمود اشرف محمود حسٌن60440

ناجح5049294533.5206.533141740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمحمود االمٌر سٌد حسٌن60441
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ناجح59533355.536236.531151740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمحمود حسٌن محمود محمد60442

ناجح53.5513156.531223.030141740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمحمود مظهر احمد ٌونس60443

ناجح54.553335632.5229.030141640املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمخلص حشمت على محمد60444

ناجح62.553315231229.5371517.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمصطفى عباس حسن محمد60445

ناجح61.5553450.531232.034161740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمصطفى عبدالباسط محمود على60446

ناجح575323.54623202.5301413.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمصطفى محمود احمد محمد60447

ناجح57.55233.554.532229.531151940املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمنتصر خالد ابو الفتوح محمد60448

ناجح494831.54823199.530141740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةنادر السٌدالعربً سعد امٌن60449

ناجح58.55332.550.533.5228.032161540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةهشام حنفى عبدالظاهر ابراهٌم60450

ناجح49.555295123.5208.033151640املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةولٌد اشرف الجمل احمد60451

ناجح5955284529.5216.534161740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةابتسام عبدالناصر محمد حسن60452

ناجح72.55631.550.533.5244.039171740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاسراء احمد محمد احمد60453

ناجح7756.54058.537.5269.540181740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاسراء ناصر قدرى فرٌد60454

ناجح7358.5345134250.540181740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةبخٌته صابر محمد فرٌد60455

ناجح675733.555.532.5245.538181840املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةبخٌته عالءالدٌن محمد عالءالدٌن60456

ناجح69.55632.554.534246.537171740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةدعاء رفعت احمد محفوظ60457

ناجح655732.551.530.5236.537181640املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةدعاء عبدالحكٌم عبدالفتاح موس60458ً

ناجح62.55233.55334.5235.535151740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةدعاء عبدالحمٌد عبدالباقى حسٌن60459

ناجح6752.5355234.5241.0391716.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةدنٌا عبداللطٌف محمد احمد60460

ناجح6655.536.551.533.5243.039171740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةرضوى منتصر اسعد محمود60461

ناجح67.553345430238.537171740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةشادٌه احمد محمد احمد60462
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ناجح7355.5335532.5249.0401716.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةشٌماء محمد السٌد توفٌق60463

ناجح6554.5335633.5242.038181740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةشٌماء ناصر احمد محمد60464

ناجح7154.5335632.5247.038151740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةعال محمد محمود عل60465ً

ناجح76.555.53554.532.5254.038181740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةعواطف صالح على احمد60466

ناجح7254.533.555.536251.538181740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةغاده رجب ٌوسف عبدالرحمن60467

ناجح6153.53354.533235.0401817.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةفاطمه رمضان سعد احمد60468

ناجح6553.532.55530236.038171740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةفاطمه عادل محمد عبدالرحمن60469

ناجح6952.5335633243.539171740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمروه السعودي السٌد حسن60470

ناجح67.554.5345732.5245.540181740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمروه عبدالسالم محمود محمد60471

ناجح7654.53854.537.5260.538171740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةمٌاده هشام اسعد محمود60472

ناجح53503149.525.5209.0351716.540املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةهاجر عزت عبدالقادر زٌدان60473

ناجح675535.55137245.540181740املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةوفاء احمد عبدالموجود عبدالنعٌم60474

ناجح72.554395737.5260.038151440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنابراهٌم حسن فهمى على60475

ناجح53.541294327193.536151240جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنابراهٌم خالد ابراهٌم عبدالعزٌز60476

ناجح46.5352835.525170.0281511.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنابوبكر احمد عبده احمد60477

ناجح55413342.526197.530141340جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد اشرف  احمد محمد60478

ناجح51.540274327.5189.0321511.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد اشرف ابوالوفا بدوي60479

ناجح5541.529.54029.5195.5321513.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد اٌمن عبدالفتاح محمد60480

ناجح66.55836.55637.5254.5401716.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد بهجت شعبان احمد60481

ناجح67.553365531.5243.038161540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد ثروت جابر عبداللطٌف60482

ناجح60.54628.54126.5202.538151440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد حسن احمد حامد60483
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ناجح674930.546.532225.0381613.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد حسن على محمد60484

ناجح43392535.521163.5311512.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد حماده ابو المعارف نور الدٌن60485

ناجح71.559395534.5259.0351613.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد خالد احمد محمد60486

ناجح68.557.5355433248.034151440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد صابر احمد عبدهللا60487

ناجح77.553395840267.537171440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد صابر محمد حسن60488

ناجح67.5563856.533.5251.536151540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد صبرى السٌد اسماعٌل60489

ناجح55.553.537.55436236.5341513.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد عبدالباسط سلطان عبدالعال60490

ناجح76.5604059.539.5275.5381714.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن60491

ناجح4740.538.54731204.034161240جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد عبدالرحمن محمود هاشم60492

ناجح54.5413543.524.5198.5321512.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد عثمان محمد عثمان60493

ناجح50.544.530.547.533206.034151440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد على احمد على60494

ناجح66583754.535250.533161540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد على محمد مهدى60495

ناجح7257.539.554.532255.5281513.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد عنتر محمد على60496

ناجح57.54236.54928213.0271313.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد كمال عبدالرحٌم احمد60497

ناجح67.558395437.5256.039151340جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد محمد احمد عبدالقادر60498

ناجح42.537.531.536.523.5171.5301513.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد محمد حسن محمد60499

ناجح52.542.533.537.524190.0281813.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد محمد عبدالرؤوف اسماعٌل60500

ناجح67.546364729225.5361813.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد محمد فتحً السٌد60501

ناجح6953395232.5245.535181340جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد منتصر معروف عبدالعال60502

ناجح54.546345229215.5311612.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد ناصر احمد عبدالعلى60503

ناجح58.5533647.533.5228.536161340جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد ٌوسف محمدٌن ٌوسف60504
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ناجح75.556.538.551.535257.038181340جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناسامه صالح السٌد السهولى60505

ناجح69.549.5384632235.037181340جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناسامه عبدالباسط محمود محمد60506

ناجح61.547364730.5222.034181440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناسالم احمد رفاعى ملٌجى60507

ناجح64.55034.547.528.5225.031181540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناسالم حماده جابر محمود60508

ناجح56.537.531.541.525.5192.5291612.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناسالم عرفه الدٌب احمد60509

ناجح66.551.53746.536237.5341813.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناسماعٌل حماده رجب سلٌمان60510

ناجح77.55437.55438261.036.5181440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناالمٌر هانى وصفى جٌد60511

ناجح77.556375337.5261.0351814.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنالبدرى مختار حسن عبدالجواد60512

ناجح73.556.53852.534254.537181440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنالشعراوى ابوطالب محمود ابوطالب60513

ناجح46.541.53537.521181.5261613.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنامٌن جمال امٌن عبدالعال60514

ناجح684832.548.527.5224.5331814.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناندراوس مدحت انور مرٌد60515

ناجح49.540.52044.525.5180.0331813.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنانطونٌوس وجٌه ذكرى حبشى60516

ناجح66.549.53547.534.5233.0231618.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناٌهاب توفٌق ابراهٌم محمد60517

ناجح73.553364937248.5331618.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنبهاء السٌد مصطفى محمود60518

ناجح7354.5355139252.535.51618.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنبوال عبدهللا نبٌل لوٌز60519

ناجح71553647.539248.535161840جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنبٌشوى شٌرٌن حشمت لمعى60520

ناجح60523645.536229.5311617.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنجبرٌل احمد جبرٌل احمد60521

ناجح5948.531.54527.5211.533181740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنجبرٌل رمضان عبدالنبى ابراهٌم60522

ناجح48.548.53140.530198.5301416.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنجمال مرعى فهمى محمد60523

ناجح54422838.522.5185.030141640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنحاتم احمد بدرى  السٌد60524

ناجح49.540.531.53725.5184.031161640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنحازم حربى ابوالسعد عبدهللا60525
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ناجح64.551.53848.537.5240.037171740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنحسام اٌمن صبري امٌن60526

ناجح62.5473944.535228.0331817.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنحسام فوزى محمود سلٌمان60527

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنحسن عماد الدٌن حسن عبدالعزٌز60528

ناجح77.556.54055.540269.537181740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنحسٌن محمد السٌد محمد60529

ناجح5349343727200.034141640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنحمدي احمد ابو الحمد بكري60530

ناجح58.546.5304227.5204.5311615.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنحمزه عبدالرحٌم عبدالرحمن ٌوسف60531

ناجح57.542.52941.526.5197.0311615.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنخالد احمد محمد سعدالدٌن60532

ناجح40462934.526175.531101640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنخالد رمضان ابراهٌم على60533

ناجح7148.538.554.536.5249.040181740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنخالد صابر عبدالشافى محمد60534

ناجح795639.55537.5267.040181740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنخالد هاشم سلٌمان محمد60535

ناجح7745.537.55235.5247.540181740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنخلف احمد رفاعى محمد60536

ناجح70.545.532.54024212.533181640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌندٌاب محمد حسن عبدالجواد60537

ناجح583631.538.534198.034.5161440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنرامز عماد مترى ابراهٌم60538

ناجح6836.52937.526.5197.5321813.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنرجب السٌد اسماعٌل خالد60539

ناجح7037.532.54034.5214.530161440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنرشدى ولٌد رشدى منصور60540

ناجح68.541.532.546.536.5225.535181440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنرومانى اٌهاب انور نجٌب60541

ناجح4932273523.5166.5331813.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنزٌاد احمد احمد عبدالرحمن60542

ناجح693831.54027205.533181440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنزٌاد شوقى على محمود60543

ناجح66.535.530.539.528200.0351814.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنزٌاد عادل احمد عل60544ً

ناجح53.5322832.521.5167.527161240جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنزٌاد عشرى عبدالعال خلٌل60545

ناجح61352939.527191.532181440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنزٌاد هانى حامد عبدالحمٌد60546
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ناجح60402940.524.5194.032181440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنشرٌف اشرف رجب رمضان60547

ناجح60322938.525.5185.032181440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنطلحه محمود زكرٌا احمد60548

ناجح73392945.533219.535181440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنطه رمضان عبدالرحٌم حسٌن60549

ناجح584334.54738.5221.0311414.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنطه محمدطلعت عطٌه عبدهللا60550

ناجح52.53326.535.527174.530161440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالراضى محمد عبدالراضى عباس60551

ناجح64.534.5293926.5193.530171440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن احمد محمد احمد60552

ناجح4933.524.535.524.5167.031151440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن جمعه محمد حسٌن60553

ناجح62.539333832.5205.034141440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن حامد راضى عثمان60554

ناجح49.534.529.539.526179.0351514.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن خالد حسانٌن على60555

ناجح58.53927.53734196.034171440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن خمٌس حسٌن محمود60556

ناجح53.5373035.527.5183.5351415.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن صالح منصور احمد60557

ناجح5137.52933.528179.032161440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن عرفه السٌد عبدالحمٌد60558

ناجح54.537.529.547.535.5204.534161640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن عالء محمد محمود60559

ناجح7250.5365837253.5371816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن فؤاد صدٌق نور الدٌن60560

ناجح73.552.5405839.5263.5371815.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد ابوبكر عبدالعزٌز60561

ناجح5746.536.55834.5232.5351816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد عصام الدٌن مصطفى كمال عبدالمنعم60562

ناجح7252.5395838.5260.0361816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن ناصر جابر احمد60563

ناجح473732.54531.5193.032151240جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن ناصر عطا ابوالوفا60564

ناجح70.54634.55735.5243.5331716.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن ٌاسر عزالٌن محمود60565

ناجح76.554.539.557.538.5266.5371816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالعزٌز حماده هارون محمد60566

ناجح73.544375437.5246.0371816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالعزٌز سلٌمان رشوان سلٌمان60567
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ناجح63.548375237237.5361716.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالعزٌز عبدالسالم احمد حسان60568

ناجح50.537263924176.5351616.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالغنى احمد عبدالغنى عبدالموجود60569

ناجح604235.554.535.5227.5341816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالكرٌم رءوف دٌاب محمد60570

ناجح59.545.535.552.536229.0381716.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدهللا احمد كرٌم امٌن60571

ناجح7057.538.55636258.0361816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدهللا اٌمن امام فؤاد60572

ناجح77.558.538.55534.5264.0351816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدهللا خضٌر ابو الحمد مرسى60573

ناجح6646.532.54532.5222.536181640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدهللا محمدنجٌب عثمان محمد60574

ناجح63.545.536.54837.5231.0361616.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالوهاب سمٌر سند محمد60575

ناجح665038.547.533235.0361816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبده خلف عبدالاله توفٌق60576

ناجح5547.53645.529.5213.538161740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعصام العمده صالح محمد60577

ناجح684136.54735227.538171740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعلى احمد شعبان محمد60578

ناجح58.541.52944.533206.5331715.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعلى حسن احمد حامد60579

ناجح7145.5374835236.536171540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعلى عبدالراضى محمد ثابت كامل60580

ناجح65.5373545.530213.031151340جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعلى محمد على محمد60581

ناجح63.546.5354830223.0351712.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعلى محمد على محمود60582

ناجح58.541.530.54328201.5361713.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعماد رجب على الراوى60583

ناجح59.546354227209.530171440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمر  طلعت  فؤاد مصطفى60584

ناجح56.537.5304329196.034171440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمر احمد محمد احمد60585

ناجح71373347.531.5220.0361714.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمر احمد محمد عبدالغنى60586

ناجح68403139.531.5210.0331713.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمر حماده محمد حسانٌن60587

ناجح49.537.5283825.5178.530171440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمر حماده محمد محمود60588
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ناجح64533348.529227.534171440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمر عبدالعال احمد اسماعٌل60589

ناجح64.540.5314426206.0381513.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمر عبدالناصر محمد على60590

ناجح5639.53543.525199.032141340جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمر على عبدالشافى عبدالوارث60591

ناجح7053385027238.0371514.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمر عمرو السٌد احمد60592

ناجح49.533293721169.5311510.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمر ناصر منصور محمد60593

ناجح663234.53926197.533171540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمرو اٌمن محمدعلى محمود60594

ناجح60.533.52937.524184.530141340جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمرو خالد محمد عبدالرحٌم60595

ناجح51383036.524.5180.0361513.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمرو عبدالرحٌم احمد جابر60596

ناجح65.5433343.529.5214.5361715.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعمرو موسى محمد ابوالحسن60597

ناجح71.542.5354325.5217.537181440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعوض السٌد عوض عبدالمجٌد60598

ناجح6743324126209.0361714.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعٌد عطٌتو محمد بالل60599

ناجح47.538.527.536.523173.0321615.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنفارس جمال  سالم  موسى60600

ناجح765739.55838.5269.035181640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنفارس محمد ابوعمره محمود60601

ناجح63.55235.556.534.5242.037161440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنفاضل سمٌر سلٌمان احمد60602

ناجح62.546345331226.5361514.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنقاسم سٌد محمد احمد60603

ناجح5056.5315025.5213.0271616.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنقاسم صابر عثمان منصور60604

ناجح56.549324631.5215.0301616.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنقاسم عالء عبدالنعٌم احمد60605

ناجح51302039.528.5169.034161040جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكامل ٌاسر كامل عبدهللا60606

ناجح6654.535.55234.5242.534181640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكرٌم بدوى عشرى بدوى60607

ناجح76.55839.557.537268.5351815.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكرٌم جابر السٌد محمد60608

ناجح55.545334530.5209.0361815.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكرٌم خالد محمد عبدالمنعم60609
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ناجح62.554.536.54934.5237.0331816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكرٌم عاطف ابراهٌم محمد60610

ناجح444332.54225186.535141540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكرٌم على محمد اسماعٌل60611

ناجح49.54228.53724181.030101540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكرٌم على محمد سعد60612

ناجح60.549315028218.532151640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكرٌم متولى نورالدٌن عبدالرحمن60613

ناجح69.551.53554.534.5245.0341514.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكرٌم ممدوح ابوالفضل محمد60614

ناجح62.549.535.545.535.5228.5371816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكرٌم نورالدٌن احمد ابراهٌم60615

ناجح7150.5335335.5243.0321617.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكٌرلس نجٌب مورٌس نجٌب60616

ناجح75.557.539.55838.5269.0351718.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمازن االمٌرناصر ابو الفتوح االمٌر60617

ناجح73.554.5405738263.034.51817.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنماٌكل فرح كامل حلٌم60618

ناجح5440284424190.025151540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد ابوعمره محمود عبدالعال60619

ناجح5745.5324327204.5351616.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد السٌد عبدالحافظ60620

ناجح71.55133.55033.5239.531161540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد عبدالاله محمد60621

ناجح74.547.5335231238.0381517.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد على احمد60622

ناجح45.542.526.538.522.5175.531161440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد على احمد60623

ناجح6947.5354636.5234.0371616.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد فوزى محمد60624

ناجح75.553.538.55839264.5391617.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد الحسٌن محمد مكى  موسى60625

ناجح66.546.5344830.5225.537151640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد عبدالنعٌم السمان60626

ناجح5131.524.538.528173.535151540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد محمد السٌد60627

ناجح75.5584058.539.5271.537181640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد بدرى اسماعٌل عبدالرحٌم60628

ناجح63.538273922.5190.037161640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد ثروت محمد محمد60629

ناجح51.536.523.534.522.5168.5281511.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد جابر عساف محمد60630
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ناجح50463242.535205.5371516.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد حسن احمد احمد60631

ناجح55412636.525.5184.0311614.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد حسن العبد محمود60632

ناجح65.548.5314427.5216.5341515.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد حسٌن ابراهٌم ابوزٌد60633

ناجح73503950.531.5244.0331516.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد حسٌن محمد عبدالعزٌز60634

ناجح7354385434253.0381717.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد حمدى محمد احمد60635

ناجح704735.55233237.5381715.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد حٌدر بركات سلٌمان60636

ناجح6955375130.5242.537161440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد خلٌفه احمد خلٌفه60637

ناجح624330.54525.5206.0341715.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد رجب ابراهٌم احمد60638

ناجح654325.54423.5201.0321516.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد رجب محمد رجب60639

ناجح54.53725.53825.5180.530161140جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد رشاد مشوادى محمد60640

ناجح6040.525.537.526189.531161340جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد رفعت نصر محمد60641

ناجح70.54830.54531225.0391514.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد رمضان محمد عطٌه60642

ناجح75.556.54057.539268.5381816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد رمضان محمد على60643

ناجح7356.54057.539.5266.538181640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد صابر الراوى السٌد60644

ناجح604837.554.535.5235.536151640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد صالح السٌد اسماعٌل60645

ناجح52333755.527204.527131540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد طه رمضان كامل60646

ناجح52.541.5324331.5200.5331614.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد عادل فتوح بدوى60647

ناجح4939.53648.529202.035151440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد عارف نورالدٌن محمد60648

ناجح5747.538.55039.5232.536151540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد عاطف ابوالوفا عبدالوهاب60649

ناجح56.551.53948.535.5231.035171340جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالباسط ذكري السٌد60650

ناجح5545.54046.534221.036171640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالصبور مصطفى محمد60651
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ناجح5640.536.543.531.5208.033151440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد عصام احمد رزق60652

ناجح50.5403442.528.5195.5321513.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد عالء محمد بكرى60653

ناجح705639.552.539257.036181740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد عماد الدٌن عدوى شكرى60654

ناجح69.55739.55039255.0381817.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد عماد محمد محمددٌن60655

ناجح64.5534055.538.5251.540161740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد كامل احمد على60656

ناجح69574059.538.5264.0401817.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد كمال ابوالحمد معوض60657

ناجح46.540323925182.5321413.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد كمال صدٌق محمد60658

ناجح474331.543.527192.034161440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد مصطفى احمد ابراهٌم60659

ناجح6348.536.55536239.0361613.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد منتصر محمدزكرٌا شاكر60660

ناجح48403438.523.5184.0311411.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد منصور محمد ابو المجد60661

ناجح55.5464047.536.5225.5381514.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد مؤمن على عبدالخالق60662

ناجح584739.54738.5230.0351716.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد هاشم ضاحى هاشم60663

ناجح70.557.53956.539262.535171740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد ٌاسر محمد عبدالاله60664

ناجح5542.535.55535223.033161740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد ٌاسر منصور سلٌم60665

ناجح73.557.539.557.538.5266.537171640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود احمد كامل محمد60666

ناجح4332.5303627168.5301612.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود السٌد احمد البدوى عبدالوارث60667

ناجح5842.5325329.5215.0351714.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود جاد ناصر السمان60668

ناجح605137.55634238.537181740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود جبرٌل عبدالموجود احمد60669

ناجح5350305030213.0341714.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود عبدالاله السٌد عبدالاله60670

ناجح74.556.54058.540269.538181740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود عبده محمد عطٌه60671

ناجح66.55134.546.531.5230.036171440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود عالء عبدالوارث محمد60672

(399)



ناجح715433.55434.5247.037171440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود عمر عابدٌن سعدالدٌن60673

ناجح644436.551.532.5228.534181440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود فوزى احمد رضوان60674

ناجح48.548.529.55527.5209.039171740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود قاسم محمد توفٌق60675

ناجح534328.544.528197.0331513.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود محمد اسعد عطٌه60676

ناجح68.549.53554.536.5244.0391716.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود محمد عبدالرحٌم محمد60677

ناجح4831293824.5170.534151440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود محمد عبدالغنً عبدالمجٌد60678

ناجح684530.55229224.5311613.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود محمد عبدالوارث محمد60679

ناجح503830.540.527.5186.5341615.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود ناصر محمود امٌن60680

ناجح74.555.539.55839266.5371816.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود هشام رشاد السٌد60681

ناجح74534057.539263.5391717.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود ٌاسر سٌد قناوى60682

ناجح78604059.540277.540181740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمروان اشرف على محمد60683

ناجح42.544.529.54025.5182.028141440جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمروان عبدالحمٌد توفٌق ابو المجد60684

ناجح57.552395238238.5331716.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى احمد عطا هللا سلٌم60685

ناجح584838.556.534235.038171540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى السٌد سلٌمان السمان60686

ناجح55.54838.557.535.5235.0341617.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى امٌر صدٌق نور الدٌن60687

ناجح4342.528.54424.5182.5331615.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى بكر محمد رفعت اسماعٌل60688

ناجح49.537.53043.527.5188.0341415.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى سامى حافظ محمد60689

ناجح6144394933226.0341618.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى سعد الدٌن جابر سعد الدٌن60690

ناجح46.53828.537.525175.5351516.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى عامر سٌد عبدالرحٌم60691

ناجح51402942.527.5190.031151840جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى عباس حسٌن عبدالمنعم60692

ناجح46382739.526176.534151540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى عبدالراضى غنٌم عبدالرحٌم60693
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ناجح4739.5273726176.5271514.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى على عبدالحمٌد عبدالموجود60694

ناجح6148.537.55533235.0371617.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى عنتر عبداللطٌف متولى60695

ناجح4744.536.550.536214.535161740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى فوزى محمد امٌن60696

ناجح48.544.536.554.537.5221.5391717.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى محمد عبدالعظٌم احمد60697

ناجح7553395839264.0391818.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى محمود احمد حسن60698

ناجح51453751.538222.539141840جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى هاشم احمد محمد60699

ناجح5349.536.55132.5222.5361617.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفً ٌاسر صابر متول60700ً

ناجح78.559.5405839.5275.5401518.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمعاذ مؤمن مصطفى حمزه60701

ناجح7358405939269.039161840جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمعتز عابدٌن السٌد محمد60702

ناجح57.5544057.535244.0391516.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمعتز مصطفى عبده سعد60703

ناجح554536.555.528.5220.530161840جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمالك مٌنا عوض جرجس60704

ناجح79573858.538.5271.0391818.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمهند عالء محمود احمد60705

ناجح62.5373541.526202.037131740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمورٌس ماهر مورٌس غال60706ً

ناجح65.549.5375532.5239.535151840جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمؤمن احمد محمود عبدالمجٌد60707

ناجح71.551.53856.537254.539151640جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمٌنا خلف بطرس جاد60708

ناجح67.548385536244.537151740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمٌنا رومانً عطٌه ملٌم60709

ناجح66.543.536.54934.5230.035151740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمٌنا نادي مقار جورج60710ً

ناجح77.557.539.56039.5274.039141840جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمٌنا ناصر نجٌب ابراهٌم60711

ناجح434322.543.523175.0301416.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌننادر على عبدالرحٌم خلٌل60712

ناجح75.54032.55133.5232.539171740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌننور الدٌن صفوت نور الدٌن احمد60713

ناجح5040.52943.524.5187.535171740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌننور الدٌن عبدالناصر نور الدٌن محمد60714
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ناجح68.550.5384328.5228.5391517.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنوافى احمد امٌن محمد60715

ناجح6648.5395134238.536171740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنولٌد عماد السٌد عبدالعال60716

ناجح775839.559.539273.039161840جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنٌحٌى محمد حسن خلٌفه60717

ناجح7145.5375234.5240.039151740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنٌحًٌ السٌد كمال خالد60718

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنٌسى ٌوسف دمٌان لوقا60719

ناجح6447325231226.0391316.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنٌوسف شعبان رمضان عبداللطٌف60720

ناجح765536.55637260.5391616.540جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنٌوسف عبدالسالم عوض محمد60721

ناجح62.5413345.533.5215.537151740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد عبدالسمٌع محمد60722

ناجح78.55835.558.535265.539171740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد محمد عبدالعزٌز60723

ناجح7656.5395937267.539161740جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنٌوسف ٌاسر محمد على60724

ناجح57.54734.549.532220.5381715.535جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ابو الحسن خلف حسن عبدالرحٌم60725

ناجح515137.556.533.5229.5321615.535جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد اسماعٌل احمد اسماعٌل60726

ناجح44.541.532.54332193.5381513.535جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد السٌد على السٌد60727

ناجح5049.533.55230215.0351814.535جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد جمال عبدالاله ابراهٌم60728

ناجح50.53629.54831.5195.5341513.535جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد حامد الضبع سلٌمان60729

ناجح73.5514055.539259.0401716.535جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد خلف عبدالنعٌم متولى60730

ناجح58.54032.544.533.5209.0351514.535جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد راضً حسن شحاته60731

ناجح46.539.531.54627.5191.036141535جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد رمضان عبداللطٌف عرقان60732

ناجح4540.525.545.528.5185.035141337جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد رمضان على محمود60733

ناجح594436.55030219.5371515.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد شعبان محمود محمد60734

ناجح63.542.5375036.5229.539161537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد شوقى صابر عبدالاله60735
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ناجح51423352.528.5207.038151537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد عبدالحمٌد الحرٌف محمد60736

ناجح56.541.537.555.534225.0371615.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد عبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد60737

ناجح71.5594059.538.5268.5401815.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد محسن احمد السٌد60738

ناجح64.555.537.554.534246.0391416.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد محمد صابر محمد60739

ناجح494837.550.530.5215.5361515.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد محمد عبداللطٌف محمد60740

ناجح46.54325.547.529.5192.038151337جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد محمد محمود كرٌم60741

ناجح55.5503248.533.5219.5381613.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد مصطفً محمد البدري60742

ناجح48.539.53045.529.5193.031151337جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد ناصر على عثمان60743

ناجح52.54330.546.529.5202.036151537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن احمد ٌاسر محمد ابراهٌم60744

ناجح65453751.535233.539151335جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ادهم على حسن على60745

ناجح46342447.529180.532131735جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن االمٌر السٌد رمضان محمد60746

ناجح70.549.536.558.535250.038131735جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن السٌد محمد نور السٌد عبدالحمٌد60747

ناجح55.54635.550.528215.536171736جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن امٌن عبدالرحٌم امٌن عبدالرحٌم60748

ناجح57.543.527.54926203.532131637جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن باسم عاطف ٌوسف حسن60749

ناجح6054375336.5240.5351716.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن بدر الدٌن ابراهٌم مصطفً عبدالعال60750

ناجح50.544.53151.532209.531.51515.538جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن بهاء اٌمن سٌدهم فلتس60751

ناجح685232.55734.5244.033.5161737جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن بٌشوى وجٌه انٌس توفٌق60752

ناجح69503356.534242.532151736جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن تادرس وحٌد نسٌم ذكى60753

ناجح6652355436243.031.5161836جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن توماس اٌمن مالك جاد الرب60754

ناجح63.5563555.537.5247.533.5161736جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن توماس ٌاسر ابراهٌم رزق60755

ناجح65.556355534.5246.035161736جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن خالد ٌوسف محمد عبدالرحٌم60756
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ناجح49.555.528.55130.5215.034141536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن رافت محمد بهلول احمد60757

ناجح56.5432447.530.5201.5341516.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن رحٌم على احمد اسماعٌل60758

ناجح5238.527.55126195.032.5141835جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن رومانى رفعت سامى كامل60759

ناجح67.549.53352.533.5236.038151735جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن زٌاد عبدالقادر احمد زكى60760

ناجح524126.54824.5192.03010.51635جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن زٌاد على مشوادى محمد60761

ناجح46.546.523.544.524185.0301315.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن شرٌف اشرف السٌد محمد60762

ناجح55.552255029211.538141737جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن صابر ناصر علً صابر60763

ناجح575030.55333.5224.0381516.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن طه عاطف صابر احمد60764

ناجح57.54029.55426.5207.5341315.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن طه منصور طه رشٌدى60765

ناجح666033.55534.5249.038161536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عبدالحمٌد صابر عبدالحمٌد مصطف60766ً

ناجح544928.551.527210.0321618.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عبدالرحمن شحات مصطفى عبدالرحٌم60767

ناجح5950334928219.035161835جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عبدالرحمن علً محمد محمد60768

ناجح58.548.530.543.533.5214.5341315.535جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عبدالرحمن محمد رمضان منصور60769

ناجح60.552.534.554.537.5239.534161935جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عبدالعظٌم سنجاب محمد محمود60770

ناجح56.54731.54535215.0341416.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عبدهللا رفاعى ٌوسف على60771

ناجح55.5483345.534216.034161637جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عبدهللا عاطف حشمت عباس60772

ناجح50.5453049.531.5206.531151636جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عبدهللا محمد على ٌاسٌن60773

ناجح47452843.521.5185.032.51617.538جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عبدالمسٌح عزٌز كمال بخٌت60774

ناجح5547324325202.030.51517.538جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عبدالمسٌح وصفً مالك جاد الرب60775

ناجح5446.52938.522190.033151736جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عرفات صبرى عبداللطٌف متولى60776

ناجح76.560406036272.538161836جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن على مؤمن عزب احمد60777

(404)



ناجح5544.527.54128196.0331316.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عماد جمال موسى محمد60778

ناجح5744.526.53926.5193.5331515.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عماد حمدي بسطاوي احمد60779

ناجح52.55129.546.526.5206.030131935جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عمر عبدالستار حامد ابراهٌم60780

ناجح4746.5274226.5189.032161835جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عمر عثمان محمد عبدالنبى60781

ناجح54.54530.54726.5203.528141735جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عمر هاشم حمد محمد60782

ناجح57.545.528.54527.5204.031151735جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن عنتر محمد جادالكرٌم احمد60783

ناجح5046.52544.523189.0301417.535جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن فارس عوض جابر السمان60784

ناجح50.55234.549.531217.5341619.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن فارس غرٌب شحاته محمد60785

ناجح65.556.537.554.538.5252.5331619.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن فرج محمد فرج محمد60786

ناجح5443.5334428.5203.033131837جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن كرٌم السٌد عبدربه احمد60787

ناجح48.544.52643.528.5191.030121336جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن كرٌم اٌمن محمد الصغٌر60788

ناجح61.551.532.55233.5231.0321314.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن كرٌم سٌف الدٌن محمود سلطان60789

ناجح6855.535.554.533.5247.031.5151435جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن كٌرلس روؤف جرجس عوض60790

ناجح6853.531.554.532239.531.51513.535جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن كٌرلس سعٌد سرور فاٌز60791

ناجح6251.5315036.5231.031.51413.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن مارتن هانى جرجس فخرى60792

ناجح54.549.53148.530213.5311513.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن مالك شمندى محمد عمر60793

ناجح55.5422338.524.5183.530161237جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد احمد عاطف صابر60794

ناجح63383443.528.5207.033161537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد احمد محمد محمدٌن60795

ناجح61443542.530.5213.0331414.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد خالد محمد امٌن60796

ناجح563828.54124187.5331414.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد رفعت عباس على60797

ناجح494226.539.523.5180.5321314.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد رمضان محمد ابراهٌم60798
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ناجح51.5372837.525179.027131336جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد صالح محمد موسى60799

ناجح49.533.5213522161.0221614.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد طارق كامل عبدهللا60800

ناجح59.546.53051.531.5219.034171437جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد عباس نصر ابوزٌد60801

ناجح59.552.5315032.5225.536161537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد علً منصور نصر60802

ناجح5143.5244432194.528161437جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد عنتر على حسن60803

ناجح58.541.524.542.530.5197.5341614.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد منصور حلمى محمد60804

ناجح59.54728.545.533.5214.029171536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد منصور حلمً ابو الوفا60805

ناجح77543858.537.5265.035171537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد مؤمن انور رمزى60806

ناجح7454345436.5252.5351715.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمود احمد جبرٌل احمد60807

ناجح57.549245031211.535161537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمود حماده محمود على60808

ناجح604825.55131.5216.033171536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمود رافت عبدالعاطى عبدهللا60809

ناجح68.5503555.521230.036151336جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمود رافت محمد عبودى60810

ناجح6451335323224.0351713.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمود عادل السٌد عبدالحمٌد60811

ناجح7653.53357.537257.0371714.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمود عبدالرافع مصطفى محمد60812

ناجح47.5462343.522182.0341612.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن مصطفى جمال صابر اسماعٌل60813

ناجح58.5433149.524.5206.534161437جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن مصطفى عبده عبدالحمٌد صدٌق60814

ناجح49.53529.54222.5178.5331612.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن معتز عاطف مصطفى احمد60815

ناجح6554.529.547.524.5221.029171436جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن مٌنا لطٌف وهٌب عطٌه هللا60816

ناجح6148.5294923210.534171436جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن نصر احمد السٌد محمد60817

ناجح4044264420.5174.5321712.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن نور اشرف فهمى محمد60818

ناجح4343.526.55023.5186.5301712.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن هانى صبرى زغلول مترى60819
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ناجح61.551.530.55225.5221.034171436جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ٌحى فرج محمود هاشم60820

ناجح7455.5405738.5265.034171436جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ٌحٌى عمرو محمد مصطفى60821

ناجح57.545.529.54820200.5291613.536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ٌسى جاد نمر جاد60822

ناجح52.54029.548.521191.5291412.537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ٌسى شتوده توفٌق خلٌل60823

ناجح6949.531.55727.5234.537161537جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ٌوسف احمد محمد امٌن60824

ناجح73.557.539.55939.5269.038181737جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ٌوسف حاتم ٌوسف حسن60825

ناجح675833.554.523.5236.535181737جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ٌوسف طارق متولى بدوى60826

ناجح53.544.52847.523.5197.034151437جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ٌوسف محمد عزت عبدالحمٌد60827

ناجح5043244620183.032171337جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ٌوسف منصور عطٌه عثمان60828

ناجح46.54224.545.521179.530171337جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن ٌوسف منصور محمد عبدالرحٌم60829

ناجح7247325539245.0341817.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجابرار عاطف عزت عبدالظاهر60830

ناجح7343.535.555.537244.532181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاحالم احمد جابر احمد60831

ناجح806039.55939.5278.036181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاروى اٌمن حسٌن مصطف60832ً

ناجح795338.55939268.5371818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاروى اٌمن فوزي محمد60833

ناجح75.547.536.55736.5253.0371717.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاروى محمد احمد محمد60834

ناجح7851365737259.0361817.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاروى محمد محمدٌن احمد60835

ناجح77.555.53555.538261.536181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاروى مؤمن مطاوع شحات60836

ناجح7751.5355537255.5351817.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجارٌج احمد محمد عبدالاله60837

ناجح59.541.52549.528203.5331717.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء ابو دراز  محمد امٌن60838

ناجح77.5553756.536262.0381818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء احمد محمد عبدالعزٌز60839

ناجح8060406040280.039181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء حسٌن على خلٌل60840
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ناجح76.541.53644.531.5230.034171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء خالد عبدالعظٌم محمد60841

ناجح73.5353053.530222.0311714.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء رجب ابوالفضل امبادر60842

ناجح805538.559.538.5271.5331818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء شعبان محمود على60843

ناجح805638.55938.5272.036181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء عباس حسن مرسى60844

ناجح805739.55939.5275.036181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء عزت عبدهللا محمد60845

ناجح77443357.537.5249.0371817.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء محمد حسٌن صدٌق60846

ناجح78.541.536.55730243.536181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء مصطفى حسٌن عبدالاله60847

ناجح7754.5385938.5267.036181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء مؤمن عبدالفتاح نعمان60848

ناجح69.541.5314431217.033141840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء نور الدٌن عبدالرحٌم نور الدٌن60849

ناجح7852.53857.538264.0381918.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء هاشم احمد ابراهٌم60850

ناجح77.558405539.5270.0391918.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسراء هانى احمد عجوز60851

ناجح7646.539.553.536251.5391919.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسماء الدسوقى محمد قاسم60852

ناجح75.556.5395339263.0391919.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسماء خلف احمد محمد60853

ناجح7658.539.559.538.5272.038191940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسماء خمٌس جبرٌل ابراهٌم60854

ناجح7852.54055.538264.0381919.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسماء عبدالعظٌم كمالى موسى60855

ناجح7351405638.5258.5381919.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسماء عبدالناصر عبدالباقً محمد60856

ناجح69.555385638.5257.0381919.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسماء محمد رفعت جالل60857

ناجح75.55839.554.538.5266.0371818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسماء محمد عبدالستار احمد60858

ناجح74564051.529.5251.0381819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاسماء محمد فؤاد عبدالعزٌز60859

ناجح684536.54928.5227.0371819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاكرام احمد السٌد امبادر60860

ناجح724036.551.531231.037191840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاكرام حلمى ابوالحمد احمد60861
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ناجح78.5564059.537.5271.5381819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاالء حسٌن محمد محمد60862

ناجح7957.54059.539275.0391819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاالء سعٌد عبدالاله منصور60863

ناجح56.5413345.530206.0381517.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاالء سلٌم محمد سلٌم60864

ناجح77.559405839.5274.0381918.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاالء عدنان محمد امٌن60865

ناجح75543849.538254.5381819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجالبتول ضٌاء عصام الدٌن عبدالاله60866

ناجح7756.538.55738.5267.5361919.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجالزهراء ابوالحمد محمود هاشم60867

ناجح7751385638.5260.5381819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجالزهراء محمود محمد رفعت عباس60868

ناجح7954.538.55937.5268.539181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجالشٌماء ابراهٌم ابو الحمد محمد60869

ناجح795839.555.539271.0371719.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامانى عبدالهادى عوٌضه محمود60870

ناجح75.554.538.556.537262.0381917.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامانى مجدى عز الدٌن بهلول60871

ناجح5541.537.552.529.5216.030181740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامل على عبدالعال مهران60872

ناجح7959406038.5276.5391916.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامنه هانى امام محمد على60873

ناجح7347.538.55728.5244.528191740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامنٌه حمدى شحاته شاكر60874

ناجح674638.55732240.528161740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامنٌه صالح احمد هاشم60875

ناجح74.55239.556.536.5259.036181740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامنٌه مؤمن ابراهٌم محمد60876

ناجح6840.539.54535.5228.5361815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامنٌه ٌاسر محمد محمد60877

ناجح68.5383850.532.5227.5361715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامٌره ابوالوفا عبدالعال عٌسى60878

ناجح704337.553.536240.0341715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامٌره اسامه سٌد على60879

ناجح6234.53948.528212.0301715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامٌره شعبان ابراهٌم احمد60880

ناجح6237.536.538.526.5201.0291715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامٌره عبدالحى احمد حسن60881

ناجح72.55638.554.537258.533171540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجامٌمه كمال عبدالرحٌم احمد60882
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ناجح8060406040280.039181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاناسٌمون حازم قدرى عبدالمسٌح60883

ناجح66.54637.54734231.033181540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجانجى جرجس ذكى سوس60884

ناجح67.55238.55733.5248.5391917.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجانجى عادل ٌوسف عطاهللا60885

ناجح77.554.539.557.535.5264.5371917.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاهله هانً محمدٌن احمد60886

ناجح71553955.529.5250.0371916.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌرٌنى سامى سمٌر شفٌق60887

ناجح79.560406040279.5371717.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌالرٌا عادل فكرى غالى60888

ناجح7859.539.558.540275.537181740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌلٌنا عاطف عبٌد شنوده60889

ناجح6431.53644.532208.034191640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌمان جمال احمد محمد60890

ناجح8057405940276.0391815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌمان حمدى احمد عبدالمنعم60891

ناجح6039.536.55330.5219.5371715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌمان سعٌد مصطفى احمد60892

ناجح79.556.54058.539.5274.036171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌمان صابر عثمان محمود60893

ناجح74.546.538.54938.5247.037171740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌمان صالح مصطفى ابراهٌم60894

ناجح76.543405233.5245.0381816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌه اشرف عباس على60895

ناجح78.557.5405940275.038171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌه اٌمن عطا ابو الوفا60896

ناجح65.540.537.54732222.5351717.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌه خالد مصطفى السٌد60897

ناجح74.547.54050.537249.539181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌه شحاته محمد عطٌه60898

ناجح71.535.535.541.528212.0371816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌه شٌخ العرب امٌن مهران60899

ناجح79.559406040278.5381914.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌه صابر محمد السٌد60900

ناجح74.542.53954.533.5244.0391914.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌه عبدالرحٌم احمد ابوالحمد60901

ناجح76.5553958.535264.0381815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌه عماد عطا قرشى60902

ناجح77.55339.556.537263.5391815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌه كمال مسعود عبدهللا60903
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ناجح766039.55838271.5401814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌه مجدى محمد عبدالرحٌم60904

ناجح77.5523954.529.5252.538181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجاٌه ٌاسر محمد السٌد60905

ناجح795839.555.538.5270.538181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجبسمله اسامه عصام فواز60906

ناجح79564059.538.5273.039181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجبسمله عبدالباسط  حجازى سهولى60907

ناجح8059.5406039.5279.039181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجبسمله محمد محمود السٌد60908

ناجح8059406040279.039181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجبسمله هشام محمد عبدهللا60909

ناجح735439.55632.5255.0301815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجبسنت بلبل صادق عجاٌبى60910

ناجح60.542.53952.531.5226.031181440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجبهٌه سعد الدٌن رفعت عوض60911

ناجح8059406039.5278.5351816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجبٌتى باهر بهجت فارس60912

ناجح79.55639.559.538.5273.037181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجتسنٌم احمد محمد ابراهٌم المقدم60913

ناجح79.5594058.538.5275.5371813.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجتهانى احمد عطا ابو الوفا60914

ناجح72.544.539.553.533243.0361814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلججنات محمد رمضان حموده60915

ناجح594032.556.528216.031181340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلججهاد ابراهٌم محمد على60916

ناجح78.556.54059.538.5273.034181540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلججود ٌاسر علً محمود60917

ناجح77.557.54059.539273.535.5181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلججوسٌانا اسامه ٌعقوب رٌاض60918

ناجح7857.5406036271.5361815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلججوسٌانا نادر عدلى ذكى60919

ناجح8060406040280.038181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلججولى وفٌق عزت لمعى60920

ناجح77.54839.551.531.5248.0361816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلججولٌانا رفٌق شوقً عزٌز60921

ناجح78.559405533.5266.0371814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلججولٌت هانً بساده حلٌم60922

ناجح7960405938.5276.5381814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجحبٌبه اٌمن حسن مصطفى60923

ناجح78.560406040278.537181540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجحبٌبه حمدى حنفى عبدالحمٌد60924
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ناجح79584059.538.5275.0361815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجحبٌبه عبدالنبى احمد محمد60925

ناجح7847.5405935.5260.033181540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجحبٌبه محمود احمد بدوى60926

ناجح80604059.540279.535181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجحسناء صالح ٌوسف محمود60927

ناجح644039.54530.5219.033181440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجحسناء ناصر عبٌد محمد60928

ناجح78604059.537274.5401814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجحالء محمد احمد شحاته60929

ناجح7045.537.55431238.0301815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجحمدٌه حمدى عبدالحمٌد جابر60930

ناجح745539.554.533256.036181440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجحنٌن حسام الدٌن محمد على60931

ناجح75.548.539.550.534248.038181440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجحنٌن عبدالناصر عبدالرحٌم عبدالاله60932

ناجح6843.54052.525.5229.5311814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجحٌاه طنطاوى حامد احمد60933

ناجح78.556405738269.5361814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجخلود البدرى حسن عبدالجواد60934

ناجح79.559405940277.539181340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجخلود ضاحى على عبدالحلٌم60935

ناجح75.545405338251.533181340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدالٌا سالمه ظرٌف قرمه60936

ناجح77.553345738259.5361812.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدعاء عابدٌن السٌد عبدالعال60937

ناجح78.547.53958.540263.5391814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدعاء محمود خلف حسن60938

ناجح73.545.533.551.535239.036181340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدمٌانه انور شوقى عبدالملك60939

ناجح8060406040280.039182040جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدنٌا حسن عبدالمحسن احمد60940

ناجح63423547.532219.5371816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدنٌا حشمت فهمى محمد60941

ناجح71.5413445.533.5225.5351816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدنٌا حماده عبدالرحٌم عبدالحمٌد60942

ناجح8060406039.5279.534181340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدنٌا عبدالمجٌد بكرى حفنى احمد60943

ناجح7745.539.55738.5257.5401813.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدٌانا بهجت جاد جوده60944

ناجح77.553405840268.5391912.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدٌمورا اٌمن عدلى ذكى60945
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ناجح79564058.540273.5391812.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدٌنا محمد عبداللطٌف مهران60946

ناجح66.53129.54333203.0341613.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجدٌنا ٌاسر محمد خلٌفه60947

ناجح75.549.5295639.5249.535161240جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجراحٌل اسامه عٌاد سٌف60948

ناجح74442937.536.5221.0331813.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرانا  فراج فتحى عبدالحمٌد60949

ناجح76.550.54059.539.5266.035.5161440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجراندا كمال نصرى مترى60950

ناجح67.542354835.5228.0341812.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجراندا محمد ٌوسف محمد60951

ناجح74.547.538.549.537247.036151340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرانٌا احمد حٌدر احمد60952

ناجح7256.539.551.537256.535161640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرانٌا عالء جمال عبدالحمٌد60953

ناجح7853.54058.539269.036.51815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرانٌا كمال نصرى مترى60954

ناجح72363745.534224.534161640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحاب ابوزٌد محمد الشرقاوى عبدالرحمن60955

ناجح6047364327.5213.532161340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحاب اٌمن عبدالرحٌم محمد60956

ناجح75.55739.559.538.5270.0321612.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحاب رمضان السٌد محمد60957

ناجح755438.542.532.5242.5351714.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحاب صالح عزالدٌن احمد60958

ناجح76.55739.55938.5270.535161540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحاب ناصر البدرى عبدالرحٌم60959

ناجح7854.539.558.537267.532171440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه ابراهٌم احمد محمد60960

ناجح55.535.53549.531206.532171440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه الحسٌن محمد خلٌفه60962

ناجح80604059.540279.5331713.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه اٌهاب محمد حسٌن60963

ناجح78.5594058.538.5274.5341714.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه حمدى عبدالراضى محمود60964

ناجح76.5584054.539.5268.5331514.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه شرقاوى ٌوسف محمد60965

ناجح75.5584057.539270.032161440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه صالح محمد السٌد60966

ناجح77.557395938270.5351615.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه عادل محمد عبدالعال60967
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ناجح6845.53950.532.5235.5321514.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه على ابراهٌم محمد60968

ناجح73.553.53953.531250.5301413.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه محمد احمد ابراهٌم60969

ناجح70.551.53955.533.5250.035151540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه مصطفى السٌد عطى60970

ناجح75.55639.557.536.5265.033161640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه منصور كامل احمد60971

ناجح74.55439.55837263.0341515.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه مؤمن السٌد محمد60972

ناجح7656.539.55837267.0361616.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه مؤمن عوض عبدالحمٌد60973

ناجح705338.55735253.535161540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه ناصر البدرى عبدالرحٌم60974

ناجح72553856.530.5252.035171540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرحمه وائل سعٌد محمد60975

ناجح78593854.534.5264.033161340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرسمٌه الكحالوى محمد احمد60976

ناجح76.5584056.539.5270.537161840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرضوى عبدالعظٌم عطٌه محمد60977

ناجح75.559.54055.538.5269.039171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرغد صبري ابو زٌد عل60978ً

ناجح7757.54057.540272.036161840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرغد محمد مصطفى عبدالموجود60979

ناجح54.5393941.532.5206.5351716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرغده عادل مصطفً السٌد60980

ناجح78.5594059.538.5275.5361616.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرقٌه ابراهٌم عوض عبدالمنعم محمد60982

ناجح7858.539.559.540275.5371816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرقٌه احمد محمد رفٌق فؤاد60983

ناجح77.55939.553.538.5268.0361815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرقٌه على حسن حسٌن60984

ناجح78594059.537.5274.0351717.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرقٌه هارون سٌف النصر هارون60985

ناجح7858.5406039275.5341715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرنا خالد محمد محمد60986

ناجح6754.54058.538.5258.5351815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرنا رضوان محمد رضوان60987

ناجح78.559.5406040278.0381818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرنا زكرٌا عبدالرحٌم مصطفى60988

ناجح7153.53940.536240.036161740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرنٌم احمد ابراهٌم جابر60989
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ناجح77584059.539273.5381618.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرهف محمود احمد محمد الشمندى60990

ناجح5748404836.5229.5361618.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجروان محمدنجٌب صالح عبدهللا60991

ناجح8060406039279.0381718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجروفٌدا عبداللطٌف حسب النبى احمد60992

ناجح78554056.539268.5381718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجروٌدا حاتم حسٌن محمد60993

ناجح7248.54055.538254.0381718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجروٌدا حمدى عبدالراضى محمود60994

ناجح7453.5405939.5266.038161840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرؤى بهاء سعد شاكر60995

ناجح7456.54059.538.5268.5381618.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرؤى رافت السٌد عبدالمنعم60996

ناجح73.560405939271.5381718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرٌم انور عبدالغنى محمدالمهدى60997

ناجح79.5604058.539.5277.539171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرٌم محمد ابو الوفا عبدالمنعم60998

ناجح79594059.539.5277.0351714.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجرٌم ممدوح فتحى بكرى60999

ناجح7558385639.5266.5381815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجزهراء عالء محمد لطفى شرقاوى61000

ناجح756037.552.537.5262.537181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجزهراء على عبدالرحمن ٌوسف61001

ناجح78.56039.558.540276.537191640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجزٌنب ابراهٌم عوض عبدالمنعم61002

ناجح76.56036.557.538.5269.037181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجزٌنب السٌد سعد رٌحان61003

ناجح7755385637263.039181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجزٌنب سلٌمان حسن عبدهللا61004

ناجح63.55334.54634.5231.5361815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجزٌنب عبدالناصر محمد عباس61005

ناجح68.55736.549.534.5246.0391715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجزٌنب عالء السٌد احمد61006

ناجح786037.557.539.5272.5391716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجزٌنب عالءالدٌن محمد صالح الدٌن عبدالمنعم61007

ناجح77.56038.55940275.038171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجزٌنب محمود عبدالمجٌد ابراهٌم61008

ناجح76.557395540267.540171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجزٌنب مهران عبدالحمٌد ابراهٌم61009

ناجح775939.55839.5273.036.5181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساره اٌمن مورٌس نصري61010
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ناجح7960385639.5272.5391816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساره حسام احمد زكى61011

ناجح77.558.5395739271.034.5181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساره رومانى سعد تادرس61012

ناجح80604059.540279.537.5181740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساره سامح نعٌم العبد61013

ناجح63.5593140.533.5227.535.51615.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساره عاطف تومه عبدالمالك61014

ناجح7960395940277.040191740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساره عٌد محمود ٌوسف61015

ناجح76.5603957.539.5272.535.51816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساره مجدى مشلح عزمى61016

ناجح75.56036.55538.5265.5371816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساره محمد احمد سلٌمان61017

ناجح5155294532212.033161540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساره محمود عبدالحمٌد محمد61018

ناجح78.55437.55539264.0361815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساره مؤمن اسماعٌل محمد61019

ناجح80594059.539.5278.033.5171940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسالى وفٌق وجٌه لمعى61020

ناجح7960406040279.0391718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساندى عبدالنور شهدى عبدالنور61021

ناجح74.558.537.558.538.5267.536181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساندى عزت حلمى صهٌون61022

ناجح806039.55839276.537181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجساندى عماد عوض نان61023

ناجح7254.5374938250.5371719.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسعاد هانى مفٌد خلٌل تاوضروس61024

ناجح77.55639.556.537.5267.037171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسلفٌا سامى فاٌز عزٌز61025

ناجح6843.5304123.5206.035161740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسلمى حسن عرابى حسانٌن61026

ناجح8059406040279.0361818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسلمى عبدالناصر ابوالمجد عبدالرحمن61027

ناجح79.560406040279.539181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسلمى عماد محمد عبدالمجٌد61028

ناجح77.559.5365435.5262.5371819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسلمى ٌحٌى السٌد دوح61029

ناجح806039.557.539.5276.5381818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسما صالح عبدالاله عمر61030

ناجح765938.55437264.535181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسماء اٌهاب عصام الدٌن عبدالاله61031
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ناجح72.55838.556.538.5264.038181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسندس اٌمن السٌد مصطف61032ً

ناجح6753364734.5237.5381818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسندس حامد حسن حامد61033

ناجح77.56036.551.538263.5381918.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسندس هشام فكرى عبدالمبدى سلٌمان61034

ناجح7960406039.5278.5391918.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسهٌله اٌمن حسن احمد الخٌامى61035

ناجح75.55934.55237258.037.5181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسٌلفٌا عٌاد انٌس توفٌق61036

ناجح7458.53550.536.5254.536.5181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسٌمون اٌوب حنا اٌوب61037

ناجح78.559.539.55939275.539.5181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسٌمون باسم صفوت رٌاض61038

ناجح7356.53450.535.5249.539.5181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسٌمون عادل فكرى رزق هللا61039

ناجح75.55937.559.538269.5311817.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجسٌمون ولٌم كمال زكى61040

ناجح734839.556.538255.038181740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشادٌه فرج رمضان جبرٌل61041

ناجح76.56037.556.536.5267.038151840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشدا احمد حسن ابوالمجد61042

ناجح785939.55938.5274.0391815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشرٌفه منصور حلمً ابو الوفا61043

ناجح7859.5355836266.538171940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشرٌن عبدالرحمن جوده نورالدٌن61044

ناجح71.559.523.55732243.5371715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشمس طلب احمد محمد61045

ناجح76.559.53657.535.5265.037171540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد احمد احمد عبداللطٌف61046

ناجح765235.54836247.536151640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد احمد البدري محمد61047

ناجح69.555.527.55433239.538151640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد احمد عبدالرحٌم عبدالعال61048

ناجح69.54826.542.529215.5371614.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد اشرف مصطفى حامد61049

ناجح7960406040279.0401616.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد اٌمن مصطفى ابو العال61050

ناجح71.558.5385338.5259.538151440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد اٌهاب عبدالرحٌم على61051

ناجح8060406040280.040151640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد حمزه مصطفى حمزه61052
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ناجح735238.55430.5248.038141840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد عاطف عبدالباسط محمد61053

ناجح77.55939.558.537.5272.038151940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد عاطف محمد علً بهنساوي61054

ناجح63.54632.55034226.0381618.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد على محمد محمد61055

ناجح785739.56040274.538161840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد محمد امٌن على61056

ناجح8060406040280.0401616.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد محمود على محمود61057

ناجح79564055.539269.5401417.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشهد ناصر محمد عل61058ً

ناجح71.552.534.55531.5245.0331514.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشٌرٌن جمال خلف عرفه61059

ناجح78.55738.55940273.0391614.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشٌماء احمد على احمد61060

ناجح69.546.537.548.526.5228.5361515.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشٌماء الدكرونى عبدالحمٌد منصور61061

ناجح76.54738.552.535.5250.038161540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشٌماء بدوى عارف احمد61062

ناجح6242.5374924214.533171540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشٌماء حماده عبدهللا عبدالغنى61063

ناجح67.544.53651.531230.534161740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشٌماء على السٌد محمد61064

ناجح6937.53845.522.5212.5351516.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشٌماء مجدى صابر محمد61065

ناجح785637.553.536.5261.5351617.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجشٌماء محمد حمام عبدالحى61066

ناجح79.560406040279.539151440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجصابرٌن محسن عزت ابو الٌزٌد61067

ناجح63.55237.551.528232.5341616.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجضحى احمد عبدالرحٌم محمد61068

ناجح74.55639.55940269.038161640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجضحى فرج احمد فراج61069

ناجح79.552.538.55939.5269.039161640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجعائشه محمد حسن حسٌن61070

ناجح71.553.5375132245.035161640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجعبٌر عادل حسن عبدالرحمن61071

ناجح7754.5395132253.537161640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجعبٌر مفٌد رومانى بشاره61072

ناجح77.557.5406039274.040151740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجعال فٌصل على بدرى61073
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ناجح57.5403845.521.5202.529151340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجعلٌا احمد الدٌب احمد61074

ناجح7957.5405434.5265.039141440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجعهد اشرف ابو الوفا بدوى61075

ناجح7860405634.5268.538151340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه اشرف محمد احمد61076

ناجح77.557.54058.535.5269.037171440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه الزهراء اٌمن عبدالرحٌم ابراهٌم61077

ناجح65.537.536.54124204.5321314.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه الزهراء حسن رجب عبدالحمٌد61078

ناجح78.558.5405839.5274.5371714.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه الزهراء عالء حسن محمد61079

ناجح6551.535.545.522219.532151540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه الزهراء ناصر علً حسٌن61080

ناجح6855.5395134.5248.0351714.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه حشمت عبدالواحد محمد61081

ناجح7345.5353834225.5401715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه رفعت مصطفً عبدالمجٌد61082

ناجح77.556405538.5267.0331518.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه رمضان عبدالحمٌد عبدالعال61083

ناجح78.5584055.537.5269.5371613.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه عالء احمد ابراهٌم61084

ناجح78.5604059.540278.0371815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه محمد رفعت حلمى61085

ناجح76.5584058.536.5269.540181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه محمد على امٌن61086

ناجح60.540.5374427.5209.533171940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه محمد متولى محمود61087

ناجح8060406040280.039171940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفاطمه هرٌدى عبدالحمٌد هرٌدى61088

ناجح8049405838265.033.5171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفبروٌنا اٌهاب زهرى شاكر61089

ناجح7753.54056.539266.039161740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفرحه اشرف السٌد محمد61090

ناجح7852.537.55238.5258.5391718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفرحه خلف محمدٌن محمد61091

ناجح6138.5343931203.535151740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفرحه رمضان السٌد عبدهللا61092

ناجح6540.53537.530208.037171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفرحه كمال احمد على61093

ناجح7051395737254.035.51715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفٌبروٌنا رومانى محروص عوض61094
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ناجح6644.537.55035.5233.537.5161640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفٌرنسٌا سعٌد سمٌر موسى61095

ناجح75.5603957.539.5271.539171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفٌرونٌا جورج اسحق رزق هللا61096

ناجح6642364137222.035.51714.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفٌوال امٌل سمٌع عبدالسٌد61097

ناجح78.559405739.5274.038.51614.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجفٌوال كمال صبحً عزٌز61098

ناجح7351.54055.538.5258.539171540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكاترٌن رومانً عطا فهم61099ً

ناجح7853.54059.539270.038171440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكارمٌنا ناصر فهٌم عزٌز61100

ناجح68.547.5344635231.035171540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكارولٌن طانٌوس اهمس طانٌوس61101

ناجح77.557405939272.5361715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكارٌن اٌهاب عطا جابر61102

ناجح79.560406040279.5401815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكارٌن سامح صالح فرٌد61103

ناجح77.555.5406038.5271.536161540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكرمٌنا فرٌد شوقى محروس61104

ناجح61.543.5354524.5209.532151240جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكرٌمان ناصر السٌد نور الدٌن61105

ناجح8060406040280.0401816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكالرا االمٌر سمٌر بسطا61106

ناجح73463945.531234.5391714.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكٌرمٌنا امجد سمٌع عبدالسٌد61107

ناجح8059406040279.039171440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكٌرمٌنا حمدي سعد بخٌت61108

ناجح7051.539.556.534.5252.0401814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكٌرمٌنا رؤوف شوقى حبشى61109

ناجح79.559.5406040279.0401814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجكٌرمٌنا وفقً عدلً بطرس61110

ناجح6847.539.541.533229.5361713.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجلبنى صابر محمد خلٌل61111

ناجح58.53433.537.524.5188.0361514.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجلودى مجدي هارون ارسانٌوس61112

ناجح76.557.54059.538271.5391814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجلوسندا اٌمن جرجس لوقا61113

ناجح76.54738.54730239.0341614.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجلؤى هشام ناصر محمد61114

ناجح69.550.538.554.536.5249.536181440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمادونا عادل سالمه جاد الرب61115
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ناجح66.5443942.529.5221.536171340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمادونا وجٌه رمسٌس رمٌس61116

ناجح72553954.532.5253.036171440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارتٌنا اٌمن بطرس فرح61117

ناجح55.53936.539.524194.5351614.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارتٌنا جابر سعد هللا اسكندر61118

ناجح7856.54059.536.5270.5371613.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارتٌنا عادل جاد شكرى61119

ناجح63.541.5384329215.0371613.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارتٌنا ماهر راغب لبٌب61120

ناجح68.547355131.5233.0361614.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارتٌنا محفوظ صبحى سٌفٌن61121

ناجح78.560406040278.5371713.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارفً رجائً عزت نصٌف61122

ناجح7856.5405838.5271.0361813.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارلٌن عدلً سعٌد شحات61123

ناجح79.560406040279.5381715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارى اسامه انس جرجس61124

ناجح52.537.53537.521183.5361713.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارى رومانى ٌعقوب داود61125

ناجح70.5493849.528235.0371716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارى صابر نجٌب عوض61126

ناجح64.535.53543.524202.535171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارٌا محسن ٌوسف عبدالمالك61127

ناجح77.55639.559.538.5271.0391716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارٌز نعٌم صبرى خلٌل61128

ناجح77.556406040273.5391817.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارٌنا اشرف انٌس زرع61129ً

ناجح79.554.54059.539272.538171740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارٌنا اشرف عزت رٌاض61130

ناجح7957.54059.539275.0391717.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارٌنا اٌمن اسعد حبش61131ً

ناجح5741.5384625207.5351716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارٌنا عدلى القمص بٌشوى لمعى61132

ناجح8059405938.5276.540181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارٌنا عدلى فؤاد ابراهٌم61133

ناجح775737.555.536.5263.536171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارٌنا عماد صدقى سٌداروس61134

ناجح7743374930236.037171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمارٌنا ٌعقوب لمعى جاد61135

ناجح8060406040280.0401715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمانٌال مراد مرعً عطا هللا61136
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ناجح79584059.540276.5381716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجماٌا اٌمن محمود عونى محمد61137

ناجح724737.54726.5230.033171540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرثا جاد عامر جاد61138

ناجح74.541405635246.539171540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرثا عدلى القمص بٌشوى لمعى61139

ناجح795738.558.538.5271.535181540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمروه ابوالحمد كمال محمد61140

ناجح796038.559.540277.0351715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمروه السٌد السٌد محمد61141

ناجح644234.544.525210.0331715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمروه سعٌد احمد عبدالرحمن61142

ناجح79604059.540278.5401719.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم احمد محمد علً رضا61143

ناجح7756.537.55634.5261.531171740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم اشرف لمعى غالى61144

ناجح704538.54933.5236.0341718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم العارف باهلل صدقى عطٌه61145

ناجح72.537.539.548.523.5221.5341718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم جاد رشدى راتب61146

ناجح744139.544.525224.0351717.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم جمٌل باسلٌوس جورجٌوس61147

ناجح7954405938.5270.5381717.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم حمدي احمد محمد61148

ناجح79544058.537.5269.0321718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم سامى رفعت محروس61149

ناجح79574056.539271.538171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم سمٌر محمد السٌد61150

ناجح764339.550.531240.0331718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم سٌد عبدهللا محمد61151

ناجح79443952.538.5253.035.51718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم سٌدهم غالى راغب61152

ناجح8060406040280.034.5171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم عاطف عطٌه كامل61153

ناجح79.560406040279.537.51816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم عاطف ولٌم عطا هللا61154

ناجح78.5584059.539.5275.5361718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم عبدالفتاح صبرى  عبدالرحٌم61155

ناجح78.545405839.5261.0361717.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم عبداللطٌف جابر عبداللطٌف61156

ناجح7855.5405638.5268.034161840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم على سٌد على61157
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ناجح7656405536.5263.5381718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم عوض شهٌد سالمه61158

ناجح7651.53746.535246.033.5161740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم عٌاد سمعان كامل61159

ناجح7947.5404933248.532171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم كرم تادرس شكرى61160

ناجح77.551.54048.531.5249.0371718.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم ماهر احمد حسٌن61161

ناجح79584059.537.5274.0381817.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم مجدى محمد خلٌل61162

ناجح78.5564057.538270.038181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم محمد فؤاد عبدالحمٌد61163

ناجح78.556405537266.537171740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم مهنى عبدالعال عباس61164

ناجح633935.53622195.5341715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم ناصر صابر محروس61165

ناجح76.554.537.55835.5262.034171940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم نصر عبدالحمٌد منصور61166

ناجح6248.537.55834.5240.5281617.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم وصفى صبحى سفٌن61167

ناجح72.553.53956.537.5259.033171940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمرٌم ٌاسر عطا ابو المجد61168

ناجح63.54736.554.534235.5341617.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجملك حسن محمد عبدالرحٌم61169

ناجح69.548.5345634242.030171540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجملك خالد عبدالمنعم عبداللطٌف61170

ناجح7859.539.55839274.0341516.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجملك طارق عبدالحمٌد مسعود61171

ناجح74.556.539.55833.5262.0351715.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجملك عبدالسمٌع ابراهٌم محمد61172

ناجح66.544.53742.528218.5351614.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجملك محمود حامد بدوى61173

ناجح7858405839273.035171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجملك محمود ٌوسف محمد61174

ناجح79.55739.557.538.5272.0331716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجملك ٌسرى انور عبدالاله61175

ناجح77.555.54056.538267.5331616.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنار ادهم متولى الشرقاوى61176

ناجح76.539.533.54328220.5311616.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنار اشرف بغدادى عباس61177

ناجح755939.558.540272.034161540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنار اشرف منصور عبدالباسط61178

(423)



ناجح71.55238.551.532.5246.0341716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنار خالد مختار احمد61179

ناجح60.541274923.5201.0291716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنار شوقى جادالرب عبدالرازق61180

ناجح60403544.525.5205.0301616.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنار ضاحً مهدي ٌونس61181

ناجح73.55138.557.534254.534161740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنار عبدالروؤف محمد خلٌفه61182

ناجح74.53936.548.524.5223.034161640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنار محمد محمد عبدالعزٌز61183

ناجح6938334425209.0331716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنال عاطف عبود عٌسى61184

ناجح78.559.5406038.5276.533171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه السٌد عبدالرحٌم عبداللطٌف61185

ناجح7958.5395839.5274.034171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه هللا اكرامى محمد امٌن61186

ناجح77.5564059.539272.032151540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه هللا السٌد احمد محمد61187

ناجح79534057.537.5267.0341617.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه هللا السٌد محمد احمد61188

ناجح76563849.537.5257.0321515.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه هللا ثروت بدوى عبدالعال61189

ناجح7248.539.54730.5237.530151840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه هللا خالد جبرٌل همام61190

ناجح7957.54053.539269.037171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه هللا عصام حلمى دسوقى61191

ناجح78604057.539.5275.037171740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه هللا عماد محمد حمدى الصادق61192

ناجح7959.54059.539277.034171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه هللا متولى ابراهٌم متولى61193

ناجح6137.53037.522.5188.5281716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه هللا منصور السٌد عبدهللا61194

ناجح8060406040280.033171540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه محمد صابر عبدالمنعم61195

ناجح7759405337266.0361717.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه محمد على احمد61196

ناجح8060406040280.038171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنه مؤمن مصطفى حمزه61197

ناجح63.54431.54426.5209.535161640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنى غزالى احمد على61198

ناجح77.559405839.5274.035181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمنى محمد بدوى فرحات61199
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ناجح78594058.539.5275.034191840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمها عالء حسن محمد61200

ناجح65.55138.54430.5229.5381716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمها فٌصل احمد على61201

ناجح77.560406039.5277.035.51615.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمهرائٌل اٌمن امٌر مرجان61202

ناجح7359395135.5257.5361814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمهرائٌل اٌوب ٌعقوب جورجٌوس61203

ناجح72.556.5385637260.038171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمهرائٌل حبٌب عدلً حبٌب61204

ناجح74.5604059.539273.034191740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمهرائٌل عادل رومانى بولس61205

ناجح72.5544058.539264.0371817.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمهرائٌل متى نعٌم مملوك61206

ناجح78.559406040277.537181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمهرائٌل مكرم عطا جوده61207

ناجح72.55939.55639.5266.536.51818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمهرائٌل نصرى مرٌد رٌاض61208

ناجح67.558385439.5257.036.51818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمهرائٌل ٌوسف جادالرب جادهللا61209

ناجح51.552.5314635216.029171840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجموده على عبداللطٌف محمد61210

ناجح7860406040278.037.51916.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمورا عادل نعٌم ذك61211ً

ناجح68.549.54057.540255.535.51915.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمونٌكا نبٌل جادهللا حبشى61212

ناجح77.556.5405940273.037191640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمى صابر دردٌر محمود61213

ناجح75.558.539.558.540272.032191640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمى محمد عبدالنعٌم محمود61214

ناجح6044.534.55037.5226.527181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌاده محمد حامد عبدهللا61215

ناجح8060406040280.040191640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌرا اسامه فاروق متري61216

ناجح7659406039274.039.5181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌرا رومانً مٌخائٌل بسطا61217

ناجح76.5604051.539267.038.5191640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌرا سٌف تاودروس تامر61218

ناجح78.560405939.5277.0391916.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌرا عصام بهٌج سولاير61219

ناجح786039.55939.5276.038.51817.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌرا عماد نسٌم سفٌن61220
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ناجح7860406039.5277.538.51917.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌرا مجدي ملٌد ذك61221ً

ناجح7960406039.5278.5381918.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌرنا رومانً حنا ابادٌر61222

ناجح76.56039.56039.5275.538.5191940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌرنا عاطف بسطه حبٌب61223

ناجح77.5594059.539.5275.538.51816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌرنا فهمى القط فهمى61224

ناجح7254.536.55439.5256.532191840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌرنا محمود احمد محمد سلطان61225

ناجح76.558405739.5271.038.51918.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجمٌرنا هانى شهٌد مهنى61226

ناجح525739.550.537.5236.5371916.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنارٌمان صفوت حنا دمٌان61227

ناجح70.55939.55239260.036.51816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنانسى لمعى بطرس حنٌن61228

ناجح7249.536.54728.5233.5371713.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنانسى مورالس نان لبٌب61229

ناجح5846.53747.528.5217.5331815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنجاه محمد احمد برعى61230

ناجح69.543394328222.5351816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنجالء اٌمن بسطاوي احمد61231

ناجح69.550.53945.529.5234.034181440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجندا احمد عبدالرحمن السٌد61232

ناجح78.559406039276.5361816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجندى اشرف السٌد محمد61233

ناجح5834.53645.525199.0321814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجندى جبرٌل السٌد نعمان61234

ناجح64.55639.55534.5249.534181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجندى زٌن العبدٌن سلٌمان بشندى61235

ناجح6548385430235.0341813.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجندى ضاحى احمد عبدالاله61236

ناجح73.556.539.55835262.534171740جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجندى عادل فؤاد محمد61237

ناجح66.55039.55434.5244.5331817.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجندى عالء الدٌن محمد عبدالمنعم61238

ناجح744539.544.536.5239.5341716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجندى عمر على عبدالحمٌد61239

ناجح72.5563950.533.5251.534171540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجندى مختار محمد على61240

ناجح68.547.535.553.533238.0341816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنعمه جمال عبدالفضٌل مغربى61241
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ناجح65543849.532238.5331815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنعناعه وحٌد محمد عبدالعظٌم61242

ناجح72583851.537256.5341716.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنغم السمان احمد السمان61243

ناجح70.55737.552.533250.534161540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنهاد عزالعرب عبدالنبى محمد61244

ناجح7259375336257.034181640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنهله عصام الدٌن مصطفى على61245

ناجح70.5573843.534243.034161640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنهى حاتم خلف عبدالاله61246

ناجح76.556.539.555.540268.034171640جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنور اشرف محمد نعمان السٌوطى61247

ناجح7556.539.55438263.034181840جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنور عالء على احمد61248

ناجح7146.5405031238.5381516.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنور محمد ابو بكر مصطفى61249

ناجح74.54338.55234.5242.540161940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنورا حمدي بسطاوي احمد61250

ناجح78.5604059.540278.0401819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنوران خالد محمد كمال61251

ناجح694838.55334.5243.038181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنوران محمد ٌوسف محمد61252

ناجح78.558.53956.540272.5391819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنورهان السٌد احمد عبدالحمٌد61253

ناجح7858406039.5275.5381819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنورهان السٌد على سباق61254

ناجح79603958.540276.540181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنورهان جمال محمود شحاته61255

ناجح65.547344137.5225.0391817.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنورهان محمد مصطفى السٌد61256

ناجح61.54729.534.534.5207.0381819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنورهان محمود محمد مهران61257

ناجح79583959.540275.5371819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنورهان هشام عبدالعاطى سٌد61258

ناجح77593957.540272.5401819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنورٌن جبرٌل محمد حفن61259ً

ناجح7960396040278.0381818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنٌرمٌن نشات نخله شكري61260

ناجح79.559.54058.540277.5401819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجنٌره محمد محمود سامى رجائى61261

ناجح79574059.540275.5391819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهاجر اشرف رجب احمد61262
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ناجح8058.5406040278.5401819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهاجر حمدون السٌد محمد61263

ناجح77.552.539.55640265.5401818.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهاجر صالح سعد الدٌن محمد61264

ناجح75.555365037253.5381816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهاٌدى رافت بسطولٌه شاكر61265

ناجح75563746.535.5250.0371814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهبه هللا عثمان عبدالرحٌم بٌومى61266

ناجح71483643.533231.5371815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهبه هللا عطٌه احمد محمد61267

ناجح7554.5395136255.539181940جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهبه هللا على حسانٌن على61268

ناجح76.558395539.5268.0391819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهبه خلٌفه محمد خلٌفه61269

ناجح66.553.53350.537.5241.0391819.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهدى ابو بكر الصدٌق محمد على فارس61270

ناجح77.55538.549.533253.532181540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهدى زٌن العابدٌن سلٌمان بشندى61271

ناجح764436.55133240.538181540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهدٌر اسماعٌل ابراهٌم احمد61272

ناجح70.5463947.526.5229.538181340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهدٌر عبدالحمٌد كرٌم امٌن61273

ناجح7855.539.55431258.034181340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهناء عادل فاٌز سلٌمان61274

ناجح70.545.53144.530221.533181340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهناء عالء الدٌن سعٌد عباس61275

ناجح61.534.53038.522.5187.0301812.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجهند السٌد قاسم السٌد61276

ناجح63.541.5285228213.033181340جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجورده ابوالحسن عبدالخالق احمد61277

ناجح77.555.539.559.540272.040181440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجورده ابوعمره محمد عبدالرحٌم61278

ناجح78.55638.559.537.5270.0401815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجوفاء السٌد سلٌمان بشندى61279

ناجح7443.53344.529.5224.538181440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجوالء عبدالعال عبدالمنعم عبدالعال61280

ناجح79.560406040279.5391816.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجوالء ٌاسر حسٌن عبدالنب61281ً

ناجح79584059.539.5276.0391815.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجٌاسمٌن حسن صابر عارف61282

ناجح77583956.536.5267.0391814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجٌاسمٌن رفاعى محمد محمدالراوى61283
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ناجح745337.55335.5253.0391814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجٌاسمٌن عبدالخالق احمد برعى61284

ناجح76.557.5405737.5268.5351813.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجٌاسمٌن هانى رشاد السٌد61285

ناجح76.55439.55334.5257.5361812.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجٌمنى محمود محمد بدوى61286

ناجح77.555405636264.5351812.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجٌوستٌنا اسامه رفعت نصٌف61287

ناجح78.556405738269.535181240جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجٌوستٌنا جمال غطاس حبش61288ً

ناجح7756.5385838.5268.0351813.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجٌوستٌنا عطا جلع سٌحه61289

ناجح7553395935.5261.5351814.540جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجٌوستٌنا عماد جبرٌل شنوده61290

ناجح75.556405731.5260.038161440جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنات بأرض المحلجٌوستٌنا نادى سمعان عطٌه61291

ناجح78.555.5406038.5272.5391815.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاحمد اوسامه السٌد احمد61292

ناجح724837.557.534.5249.534181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاحمد خالد محمود محمدٌن61293

ناجح74.55539.56039268.0361817.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاحمد خلف محمد حسن61294

ناجح70523456.533.5246.0301817.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاحمد مصطفى عبدالعزٌز سلٌمان61295

ناجح69.544.5345531234.0301817.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةالسٌد حسن السٌد مصطفى61296

ناجح71.552385732.5251.034181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةزٌاد خالد حافظ محمود61297

ناجح73.546.53856.523.5238.035181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةشاهر عبٌد صبرى عبٌد61298

ناجح77.556.539.558.535.5267.5351816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةشاهٌن على محمود محمد61299

ناجح71.543395628237.534181840جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةطه احمد عبداللطٌف عثمان61300

ناجح7045.53952.529.5236.535181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن رمضان خالف سلٌمان61301

ناجح61.5443650.530222.0321816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عبداللطٌف عبدالمجٌد61302

ناجح64.54536.54921216.032181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم محمد محمود احمد61303

ناجح73.54938.55220233.034181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعبدهللا سعٌد الدٌب قمصان61304
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ناجح7353.53858.525.5248.535181640جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبده جابر سٌد61305

ناجح74.548.538.55531.5248.0371816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعبدهللا عنتر ابو المكارم حمدون61306

ناجح7654.5395625250.537181840جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعبدهللا مؤمن عبدالراضى محمود61307

ناجح70.553.5395531.5249.537181840جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعثمان احمد ابراهٌم ابو زٌد61308

ناجح75.557.5395737266.0351816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعلى السٌد على السٌد61309

ناجح7454.53956.532.5256.535181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعلى زٌن العابدٌن عبدالحمٌد احمد61310

ناجح61.55038.55222224.0361817.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعلى محمد احمد محمد61311

ناجح59.5433545.523206.033181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمازن خالد مازن عبدالحمٌد61312

ناجح5646404527.5214.535181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمحمد االمٌر السٌد على61313

ناجح764738.549.533.5244.536181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد محمود ابو المجد61314

ناجح50.5403942.520.5192.534161740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد عبداللطٌف61315

ناجح745137.54832242.538181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمحمد جمال نورى السعٌد61316

ناجح6242.53441.525.5205.530161640جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمحمد فرٌد متولى خلف هللا61317

ناجح75.560405834267.534181840جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمحمود عمر عبدالاله عمران61318

ناجح63.54636.54826.5220.5301816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمحمود ماهر شاكر حفناوى61319

ناجح754738.549.527237.036181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمحمود محمد مصطفى احمد61320

ناجح704436.546.521218.034181640جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمحمود مؤمن عبدالرؤف على61321

ناجح72.54939.55433248.036181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمصطفى على محمد الراوى61322

ناجح75604058.538.5272.036181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمعاذ حمدى ابوالمجد حماده61323

ناجح70.53937.544.521.5213.030141740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةٌحى محمود محمد على61324

ناجح70.544374421216.5321816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةٌوسف عاطف محمود ٌوسف61325
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دور ثانى197.511.512.53.554.078620جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةارٌام ممدوح محمد عبدالعال61326

ناجح73.555.538.556.534258.0321617.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاسراء احمد عبدالموجود عبدالمجٌد61327

ناجح765238.55629.5252.0361616.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاسراء االمٌر عبدالحافظ عباس61328

ناجح52.5362542.521.5177.528151540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاسماء اشر اف محمد عثمان61329

ناجح63.547.537.550.524223.036161740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاسماء حسن محمود على61330

ناجح77.5604059.539.5276.5371816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاسماء رجب ابو الحمد عبداللطٌف61331

ناجح74.554.5395737262.0371814.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاالء سعٌد على احمد61332

ناجح73.554395838.5263.0391814.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاالء محمد ابو الحسن ابراهٌم61333

ناجح59.535.5334425197.033181440جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةالزهراء رشدى فتحى ٌوسف61334

ناجح57.5323339.524186.0311812.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةامل عبدهللا محمد عبدهللا61335

ناجح7144405735.5247.5331815.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةامٌره عادل السٌد ابو الحجاج61336

ناجح7655.54059.538269.037181640جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةانعام نصر حمدى احمد61337

ناجح61.535.538.536.524.5196.5361812.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد عبدالرؤف اسماعٌل61338

ناجح643536.53826.5200.034181540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةاٌه عبدالحمٌد على احمد61339

دور ثانى8.51.511.55.5431.0138420جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةبثٌنه رشوان كامل عبداللطٌف61340

ناجح6548.53956.533.5242.5361813.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةبسمله محمد عبدالرحمن على61341

ناجح69.544.538.541.529223.039181540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةتهانى محمد عبدالعال محمد61342

ناجح51.530.5324123178.0311813.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةجهاد عمر جابر عبدالرحٌم61343

ناجح483532.53820.5174.0311614.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةجٌهان جابر عبدالعال نورالدٌن61344

ناجح64.543395129226.5341813.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةحبٌبه عٌد احمد ٌوسف61345

ناجح7349.538.545.533239.538181540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةحسناء حسٌن على احمد61346
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ناجح5935.536.54023.5194.5311814.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةحسناء عبدالوارث جادالكرٌم امٌن61347

ناجح8060406040280.0381814.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةدعاء رمضان جاد الكرٌم عبدالوارث61348

ناجح4630.5323626.5171.0301814.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةرانٌا ابو الحسن فتحى ابو الحسن61349

ناجح46.541334830198.533181340جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةرحاب اشرف شافع اسماعٌل61350

ناجح48.54839.54932217.0341614.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةرحمه خلٌف محمد احمد61351

ناجح57.5342137.522.5172.530181340جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةرحمه طلعت محمد محمد61352

ناجح59372639.522.5184.032181340جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةرحمه مصطفى محمد على61353

ناجح69.53835.54729219.0361913.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةرحمه ناجح عبدالعظٌم امٌن61354

ناجح77.559386040274.5361812.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةروان مختار محمود محمد61355

ناجح5536.5273421173.5301814.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةروعه على عزت على61356

ناجح77.5583856.536266.0341615.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةزٌنب محمد محمد ابو الحسن61357

ناجح6848.531.54828224.034191440جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةساره حامد احمد هاللى61358

ناجح67.532.527.539.531.5198.529181440جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةسهام محمد محمد عبدالرحمن61359

دور ثانى27.538.58956.0108320جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةشاهندا احمد عبدالقادر محمد61360

ناجح55.532283925.5180.032181440جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةشاهندا الضبع محمد عطٌت هللا61361

ناجح5832273621.5174.532181440جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةشهد كرم احمد مصطفى61362

ناجح52.532263923172.531181440جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةصفاء فٌصل احمد عطٌه هللا61363

ناجح65403251.533.5222.032181540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعبٌر محمود محمد هاللى61364

ناجح5930.523.534.522169.5331814.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعفاف عبدالرؤوف عبدهللا احمد61365

ناجح75.5382845.532219.0341815.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةعلٌاء عمار محمد ابو العال61366

ناجح69.540.535.548.527.5221.534181640جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةفاطمه الزهراء عصام محمود عثمان61367
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ناجح71.5353548.530220.037181540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةفاطمه شٌبه الحمد عبدالعال محمد61368

ناجح7355355434251.034181640جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةفاطمه عاطف متولى خلف هللا61369

ناجح65.5352739.525.5192.536181440جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةفرحه فرج عبدالاله عبدالهادى61370

ناجح7958.539.56037274.0391812.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمروه احمد عبدالعاطى احمد61371

ناجح65.537374026205.5391815.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمرٌم رفعت سلطان عبدالعال61372

ناجح80604059.540279.535181840جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد احمد محمود61373

ناجح7660396039274.0341816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود السٌد محمد61374

ناجح76584059.538.5272.0391816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمرٌم مسعود محمود السٌد61375

ناجح75.541.529.53825.5210.0341814.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةملك شرف عبدالعال محمد61376

ناجح5843.5254022.5189.031181340جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةملك على احمد على61377

ناجح7752.538.559.536.5264.0361817.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةملك فراج عبداللطٌف مصطفى61378

ناجح6245394126213.0341814.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمنار حسن عبدالراضى احمد61379

ناجح77.558.5405332.5261.5381816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمنار حمدى رشاد محمد61380

ناجح5935.5273630187.5271816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةمها بدوى محمود محمد61381

ناجح734933.54123219.5311817.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةنسمه السعٌد ابوضٌف محمد61382

ناجح69.543364529222.5341816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةنقٌه عاشور عشرى ابراهٌم61383

ناجح61.533.53136.523.5186.031181540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةنها احمد حسن عبدالجواد61384

ناجح62.535323623.5189.030181440جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةنورهان محمد مصطفى محمد61385

ناجح6333.52536.524182.0281813.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةهاجر عبدالاله فاروق سٌداحمد61386

ناجح78.560406040278.539181740جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةهاجر محمد امٌن محمد61387

ناجح56.537.526.53720.5178.027171340جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةهبه عبدالناصر على محمد61388
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ناجح78523556.535.5257.0331815.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةهند خلٌل محمد سلٌمان61389

ناجح4037.5253721160.5301815.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةورده محمود عبدهللا كامل61390

ناجح74.556.537.550.530249.0331816.540جرجامدرسة مصنع السكر االعدادٌة المشتركةٌسرا محمود احمد محمد61391

ناجح76544054.536.5261.037181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاحسان مؤمن عزالدٌن محمود61392

ناجح7156.537.54935249.0361816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاخالص عماد عزت ابوالٌزٌد61393

ناجح73.552345434247.5391816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتارزاق منصور التهامى عبدالحمٌد61394

ناجح75543953.538259.535181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاروى اشرف ابو الفتوح عثمان61395

ناجح78.5603959.540277.0401816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاروى عبده شعبان حسن61396

ناجح75.55839.55539.5267.5381816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسراء  احمد  صالح موسى61397

ناجح7558.5405739.5270.0371817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسراء ابوالحجاج حسٌن خلٌفه61398

ناجح76.557395439.5266.038181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسراء اشرف عبدالنعٌم عبادى61399

ناجح67.549313436.5218.035191740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسراء جابر نعمان عبدهللا61400

ناجح4950.52838.532198.032181640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسراء خالد جابر على61401

ناجح75.559395839.5271.040191840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسراء عاطف عمر عبدهللا61402

ناجح775639.55740269.5391916.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسراء ماهر جابر عبدهللا61403

ناجح72.558.535.55539.5261.0381916.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسماء احمد عبدالحمٌد محمد61404

ناجح4239.523.539.526.5171.0351916.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسماء الصٌاد محمد رضا61405

ناجح6250.52743.530.5213.532181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسماء عاطف الدسوقى ابراهٌم61406

ناجح79.560406040279.539181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسماء على عبدالعاطى محمود61407

ناجح7056345739256.0351716.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسماء على مزٌد توفٌق61408

ناجح7556.534.55740263.038191740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسماء عمر محمد لبٌب61409
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ناجح68.55937.55840263.039191740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاسماء محمود جمال محمود61410

ناجح78594058.540275.540191740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاشرقت عادل عبدالوهاب ابو الفضل61411

ناجح75.55738.55639266.0401916.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاالء السٌد عبدالعال محمود61412

ناجح7055.5334230230.534181540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاالء اٌمن محمد العتٌق عبدالعظٌم61413

ناجح7960406039.5278.5391915.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاالء محمد فهمً عل61414ً

ناجح745836.55938.5266.037191640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاالء مسعود كمال الدٌن نور الدٌن61415

ناجح75.560406039274.5401918.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاالء نصر عثمان سلٌم61416

ناجح745239.548.531245.036181540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاالء ٌاسر السٌد عبدالرحمن61417

ناجح7559406039273.039181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاالء ٌاسر محمد قناوى61418

ناجح7759406040276.036191840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتالزهراء حسن عرفه صدٌق61419

ناجح6641404727221.0341917.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتالشٌماء عبدالروؤف عبدالموجود محمد61420

ناجح74604059.539272.5361917.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتالهام محمود محمد السٌد61421

ناجح6245.53343.529213.034181440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامال محمد عطٌه عثمان61422

ناجح45403144.523183.5341613.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامانى منصور محمد منصور61423

ناجح42.541.522.538.522.5167.531171340جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامتثال محمد محمد عبدالحافظ61424

ناجح63.549.53346.523.5216.0381914.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامل السٌد احمد ابراهٌم61425

ناجح575335.54625.5217.034181440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامل رفعت محمد صابر61426

ناجح62.55434.548.532231.538191540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامنٌه احمد عبدهللا محمود61427

ناجح59.542.533.542.526204.032191540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامنٌه امام محمد بدوى61428

ناجح68.5503852.529238.0341913.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامنٌه رجب محمد على61429

ناجح78.559406040277.536191740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامنٌه زكرٌا احمد ابو النجا61430
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ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامنٌه عبدالعظٌم محمد عبدهللا61431

ناجح49.54731.550.527.5206.0311814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامنٌه عرفه احمد عبدالطٌف61432

ناجح604835.551.531.5226.5301814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامنٌه عوض نعمان ابراهٌم61433

ناجح5642364532211.0361813.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامنٌه ولٌد رمضان عبدالعزٌز61434

ناجح6758.535.55439254.0351817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامٌره ثابت جاد الرب رضوان61435

ناجح56.54333.547.528.5209.0361817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامٌره عمر عبدالرحٌم حموده61436

ناجح715737.55136252.5361717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامٌره محمد محمود محمد61437

ناجح5433.5314026184.5341717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌات عبدالناصر ابو المعاطى عبدالعزٌز61438

ناجح5139.52738.525181.032171540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌمان محمد حامد السٌد61439

ناجح71483656.535246.538181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌمان محمد عبدالعال محمد61440

ناجح48.533.530.54832.5193.033151640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌمان مصطفى عبدالحمٌد محمد61441

ناجح613832.548.536.5216.5371617.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌه ابو زٌد عبدالموجود فوزى61442

ناجح6849.536.55438.5246.5381817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌه اٌمن عبدالرحٌم ابراهٌم61443

ناجح72.556375638.5260.038181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌه جمال حفتً السٌد61444

ناجح4943264023181.033171840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌه كامل هارون امٌن61445

ناجح77.560395740273.539181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌه مصطفى مسعود محمد61446

ناجح65.5393653.535229.0371818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌه معروف عرفه عثمان61447

ناجح77603858.539.5273.037181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌه ٌاسر عوض عبدالمبدى61448

ناجح77.5563958.540271.0391918.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتاٌه ٌاسر متولى عبدالرحٌم61449

ناجح75.5574056.539.5268.539181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتبدور خالد كرٌم عبدالعال61450

ناجح77594059.540275.5391817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتبسمله جهاد جبرٌل رمضان61451
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ناجح74564057.540267.539181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتبسمله خالد محمد بكرى61452

ناجح71533350.540247.539171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتبسمله محمد خلٌل جابر61453

ناجح60.550335238.5234.0381817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتبسمه احمد فؤاد عبدالرحٌم61454

ناجح57.53628.541.527190.5341812.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتبسمه السٌد عز محمد61455

ناجح4631233723160.032181340جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتبسمه محمود ابو المجد محمود61456

ناجح7756406039.5272.5401713.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتتسبٌح محمود متولى نصر61457

ناجح7856.54059.539.5273.540171540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتثناء محمود مهران عبدالرحٌم61458

ناجح78.558406040276.5401714.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتجهاد سٌد محمد جاد61459

ناجح6641.527.545.523.5204.0401712.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتحبٌبه بدوى مخٌمر محمد61460

ناجح75.5523957.539263.036171240جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتحبٌبه على محمد محمد61461

ناجح78.553405939269.5381713.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتحبٌبه محمد عز العرب محمد61462

ناجح56.53123.53422.5167.5291712.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتحسناء حسن ٌوسف محمد61463

ناجح62.538315535221.5391713.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتحسناء كمال محمود عبدهللا61464

ناجح483223.533.523.5160.5331712.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتحسنٌه احمد عارف سعد الٌن61465

ناجح7233.53345.527211.039171440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتحنان ٌاسر السٌد سلٌمان61466

ناجح6842.53448.529.5222.537171540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتحنٌن عادل محمد على61467

ناجح72.54733.55032.5235.539171640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتخلود االمٌر على احمد61468

ناجح76.554.5405939.5269.5391712.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتخلود خالد حنفى عبدالحمٌد61469

ناجح6446.53350.532226.0371713.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتخلود خالد محمود عبدالوهاب61470

ناجح77.5594059.539275.039171440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتخلود كمال محمد محمد61471

ناجح7958.54059.540277.0391714.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتخلود محمود ٌوسف محمد61472
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ناجح55.531.52335.523168.5361713.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتدعاء على فاروق محمد61473

ناجح5634.5223422168.533171340جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتدنٌا اشرف السٌد عباس61474

ناجح49.534233322.5162.032171340جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتدنٌا حسٌن متولى عبدالاله61475

ناجح74.553.534.55636254.538181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتدنٌا شعبان مراد شعبان61476

ناجح67.552335538245.5361816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتدنٌا غرٌب رمضان عبدالحمٌد61477

ناجح76.55836.55940270.0381818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتدنٌا نصرالدٌن محمد عبدالاله61478

ناجح72.54337.557.539249.5361818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتدٌنا عادل محمد عبدالمنعم عبدالحمٌد61479

ناجح78.559406040277.5391818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتدٌنا مقلد ابو المجد عبدالرحٌم61480

ناجح52.543.5244530.5195.534181640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتراندا خلف ماجد محمد61481

ناجح61.542244833.5209.0391717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترانٌا رضوان عبدالراضى محمد61482

ناجح57.5392548.534.5204.5361717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترانٌا محمد عبدالرحمان عبداللطٌف61483

ناجح6743.52749.533.5220.536171440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترانٌا ناصر عبدالرحٌم السٌد61484

ناجح59412243.531196.532171640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحاب احمد محمد احمد61485

ناجح704827.549.538.5233.5361716.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحاب اسماعٌل عبداللطٌف احمد61486

ناجح69.542.5254435.5216.534171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحاب صالح الدٌن محمد احمد61487

ناجح755639.557.540268.039171840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحاب عبدالرحٌم فوزي احمد61488

ناجح75.55035.55437.5252.539171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحاب محمد عبدالراضى محمد61489

ناجح78.5564057.540272.039181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه احمد محمدٌن عبدالعال61490

ناجح78.55735.552.539.5263.039171840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه احمد محمود ماجد61491

ناجح755437.558.540265.0391817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه احمد مهران عبدالرحٌم61492

ناجح75.555.528.554.535249.039181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه جمال سعد احمد61493
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ناجح72.5553254.538252.0391717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه رجب عبدالكرٌم عبدالعال61494

ناجح73.553.537.554.539.5258.5391718.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه صالح محمد عبداللطٌف61495

ناجح65.542.523.553.535.5220.5391718.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه عادل متولى حسن61496

ناجح7253.538.543.537244.533171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه عاطف السٌد عبدالوالرث61497

ناجح6949404737242.0331716.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه عبدالرحٌم رمضان السٌد61498

ناجح43.53535.540.528182.529171440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه عبدالرسول على عبدالرحٌم61499

ناجح72.54536.54134229.032181440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه عبدالعال على بٌه عبدالعال61500

ناجح6346.536.549.537232.533181540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه عالء ابوعمره على61501

ناجح72.553394837.5250.036181540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه على احمد عبدالمبدى61502

ناجح75.556.5405940271.038181440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه عمرو قاسم على61503

ناجح54.543.529.53733.5198.034181540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه فكرى فتوح محمود61504

ناجح6847.538.55137242.037181540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه محمد جادالمولى محمد61505

ناجح7351.539.553.537254.5351814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه محمد سعد محمد61506

ناجح5037.527.53526176.032161340جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه محمد عبدالوارث محمد61507

ناجح50.539.531.53930190.529161540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه محمد فؤاد محمد61508

ناجح62.547.53643.534223.535181640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه محمود محمد السمان61509

ناجح6845.53845.536.5233.535181540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه ناصر حسٌن سلٌم61510

ناجح6744.53842.535227.0341815.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترحمه نصر محمد امٌن رمضان61511

ناجح74463442.536.5233.0331816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترسمٌه خلٌفه عبدالحمٌد بٌٌومى61512

ناجح7557405640268.037181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترضوه حماده على محمود61513

ناجح6142344032209.0301816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترضوه محمود صابر مصطفى61514
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ناجح76.56039.553.540269.537181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترضوى خلف حسٌن محمد61515

ناجح714734.55228.5233.0371818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترضوى محمد صابر احمد61516

ناجح53.5372635.524.5176.5321713.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترضوى مصطفى صابر ابورحاب61517

ناجح5444.52233.528182.034181640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترضوى مؤمن محمد امٌن61518

ناجح69.555375438253.5371817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترقٌه احمد محمد عز الدٌن61519

ناجح7858.538.557.538.5271.0401817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترقٌه محمد على السٌد61520

ناجح56.546.5233321.5180.531161540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترقٌه محمود جابر عبدالظاهر61521

ناجح73543056.539.5253.038181640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترنا حلمً رمضان شاكر61522

ناجح795838.556.540272.037181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترنا حماده على محمود61523

ناجح75.55036.55138.5251.538181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتروان سعد عبدالغنى محمود61524

ناجح6241.52540.527.5196.536181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترؤى كارم منصور عواد61525

ناجح6748.52647.528.5217.537181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناترٌهام عطٌه السٌد حامد61526

ناجح6540.524.545.527.5203.0381818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزهراء ابوعمره السٌد متولى61527

ناجح5731.520.53623.5168.5331716.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزهراء السٌد عبدالعظٌم ابراهٌم61528

ناجح67.54425.54130.5208.5371717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزهراء السٌد فوزى محمد61529

ناجح58.53525.538.524181.5371814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزهراء جمعه حسن جمعه61530

ناجح64.544.528.54638.5222.0341816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزهوه السٌد ابراهٌم فظا هللا61531

ناجح8060406039.5279.538181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزهوه محمد فؤاد محمود61532

ناجح5635.522.543.522.5180.037141440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزٌنب احمد محمد على61533

ناجح7453.536.558.539.5262.0381817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزٌنب خالد احمد محمد61534

ناجح73.552.532.55739.5255.038181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزٌنب خالد فراج عبدالحمبد61535
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ناجح634126.54229.5202.036171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزٌنب خلف محمدٌن محمود61536

ناجح5134.524.540.528178.5371714.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزٌنب خمٌس بكرى محمد61537

ناجح5236.5223621.5168.0341513.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزٌنب عبدالرازق محمد على61538

ناجح71.547.530.550.530.5230.536181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزٌنب عبدالرحمن السٌد محمد61539

ناجح47.536.524.535.520164.0291816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزٌنب ممدوح البدرى كامل61540

ناجح6956.535.551.530.5243.0331817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتساره ابو الحمد ابو القاسم حفنى61541

ناجح715731.55434.5248.038181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتساره حماده محمد السٌد61542

ناجح70.551.5335233240.0331817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتساره حمدى كامل عبدالرحٌم61543

ناجح68522648.530224.531.51814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتساره عزت عزمى واصف61544

ناجح74.555.53954.537260.5351813.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتساره كمال محمد على61545

ناجح72.552.532.552.535245.037181340جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتساره مصطفى عبدالحمٌد مصطفى61546

ناجح745633.552.537253.038171540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتساره هانى امام عبدالحمٌد61547

ناجح66.546.52945.525212.533181340جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتسامٌه الضبع عبدهللا حسٌن61548

ناجح53.53921.539.526.5180.031181340جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتساندى مجدى جوهر رزق61549

ناجح583621.54623184.532181640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتسلمى العارف عبدالرازق عبدالعظٌم61550

ناجح7444.526.54623214.033181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتسلمى ممدوح حشمت محمد61551

ناجح79.557.5406040277.0401818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتسلمى مؤمن حامد محمد61552

ناجح62.535.528.54322.5192.030161840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتسما عبدالرحٌم محمد بخٌت61553

ناجح7650.5385635.5256.039181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتسمر محمود مصطفى عارف61554

ناجح674335.553.530.5229.5361818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتسمر ممدوح رٌحان عبدهللا61555

ناجح75.5503753.534250.0351818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتسمٌه على محمد ابوالفتوح على حسٌن61556
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ناجح8060406039.5279.5381818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتسندس محسن زكرٌا محمد61557

ناجح67.547.5334529222.033181440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشادٌه محمد متولى رمضان61558

ناجح6340.5304430207.5341813.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشاهنده فوزى احمد محمد61559

ناجح5955.5325025221.540181440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشربات عبدالمنعم كامل محمد61560

ناجح6454.5303924.5212.037181340جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشرؤق حازم عبدالودود محمد61561

ناجح5744.531.53623192.0391813.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشرٌن عزت شعبان شحتوت61562

ناجح5746273821189.0341813.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشهد عاطف سلطان عارف61563

ناجح75593453.530251.5391816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشهد على فؤاد رضا61564

ناجح78.55937.55536.5266.5401816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشهد عمر فتحى عبدهللا61565

ناجح76593858.539270.5401814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشهد محمد البدرى حسٌن61566

ناجح66583450.533241.5371816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشهد محمود جالل عبدهللا61567

ناجح8058.538.558.539.5275.039181640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشٌماء اسعد رمضان محمد61568

ناجح7759385639269.0381816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشٌماء البدرى ابو عمره خمٌس61569

ناجح61.55530.542.527216.5351815.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشٌماء حسانٌن جاد الرب عكاشه61570

ناجح79.559385940275.5391816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشٌماء خالد رمضان عثمان61571

ناجح4037.5233620.5157.032181440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشٌماء ناصر على ابوالوفا61572

ناجح7758.538.554.533.5262.0391818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشٌماء نبٌل السٌد محمد61573

ناجح54.55128.53621.5191.5361818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتصابرٌن على احمد ابو الحمد61574

ناجح67.557.5374831241.0401815.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتصفاء بكر عبدالنعٌم متولى61575

ناجح75.557.537.54726.5244.0381816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتصفاء محمود ابو السعود ابو بكر61576

ناجح54463035.521.5187.0351814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتضحى اشرف على عبدالرحٌم61577
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ناجح69.55837.54925.5239.537181640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتعبٌر حمدى جمعه متولى61578

ناجح78.558.53957.536269.540181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتعبٌر خالد محمود ابراهٌم61579

ناجح67.55734.549.524.5233.038181240جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتعال شعبان احمد الشاذلى61580

ناجح71.55139.55633251.035181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتعال ناصر عباس هالل61581

ناجح74.553395636.5259.0371817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتعلٌا عادل دسوقى خلٌفه61582

ناجح715037.550.536245.0301817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتعلٌاء رمضان احمد الشاذلى61583

ناجح8060406040280.034181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتعلٌاء عاطف على عبدالعال61584

ناجح694132.543.524210.035181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتعلٌاء عبدالعال محمد متول61585ً

ناجح65.540.5313926.5202.5301817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتغاده رجب متولى جاد61586

ناجح78.5594059.540277.039181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاتن احمد عبدالغنى محمد61587

ناجح6839.535.54128.5212.536181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه احمد محمد صدٌق61588

ناجح775037.55728249.536181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه الزهراء السٌد عشرى الصٌاد61589

ناجح77.5594059.540276.0361818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه الزهراء السٌد مصطفى السٌد61590

ناجح77.559.5386040275.040181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه الزهراء محمد خلٌل محمد61591

ناجح63.54837.549.532.5231.0311816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه الزهراء ناصر عبدالعزٌز مصطفى61592

ناجح78594059.539275.539181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه السٌد عباس محمد61593

ناجح6947.5405135242.533181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه خالد ابراهٌم محمد61594

ناجح71.5534055.537.5257.535181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه خالد عباس محمد61595

ناجح685036.550.532.5237.532181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه راضى رجب امٌن61596

ناجح72.552.539.55637.5258.0351818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه سعٌد احمد خلٌل عبداللطٌف61597

ناجح5232.5263524169.532181540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه عادل ابوعمره سعد الدٌن61598
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ناجح57.536263826.5184.0301815.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه عاشور عبدالراضى حسن61599

ناجح49.534.530.533.524172.027181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه عالء محمود حسن61600

ناجح52352633.523.5170.031161940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه على محمد فرغل61601

ناجح7156.537.54934.5248.5341818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه فٌصل توفٌق احمد61602

ناجح7356.5395737262.533181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه محمد عبدالراضى عبدالحمٌد61603

ناجح664937.549.527229.033171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه محمد عبدالسالم افندى61604

ناجح6546.53548.528223.035181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه محمد محمود عبدالوهاب61605

ناجح70.556.5375732.5253.534171940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاٌزه السٌد احمد السٌد61606

ناجح655132.552.530231.0321717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفرحه حامد فاروق احمد61607

ناجح69533653.529240.5351717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفرحه خالد على حموده61608

ناجح6145365121.5214.5341718.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفوزٌه محمد نعمان بدوى61609

ناجح7459.5385635262.536171940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتكنوز محمد اسعد دسوقى61610

ناجح74.55537.550.536253.529.51717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتكٌرمٌنا عادل فوزى ابرٌز61611

ناجح5238.53138.522182.0321717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتلمٌاء عابدٌن السٌد عبدالرحمن61612

ناجح77.56039.556.538271.5361719.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتلمٌاء عاطف عبدالحمٌد حافظ61613

ناجح745937.555.535.5261.5361818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتلٌلى حازم محمد محمد61614

ناجح61.54131.53720191.0291818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمدٌحه محمد عٌد احمد61615

ناجح45.537273320162.5341818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرفت عبدالرحٌم على ابراهٌم61616

ناجح463525.53420.5161.028181440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرفت محمد سعد محمد61617

ناجح55423135.521184.5291814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمروه الشاذلى محمد نور الدٌن61618

ناجح75.5603956.539270.034181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمروه خلف خمٌس متولى61619
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ناجح67.542.5394229220.0341819.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم السٌد ٌونس عبدالعظٌم61620

ناجح57.542.5273920186.034181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم حمدى خمٌس حامد61621

ناجح64.547.5365230.5230.5341818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم خلف احمد عبدالحمٌد61622

ناجح7350.536.55536.5251.538181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم رمضان بدوى محمد61623

ناجح77.560405940276.536182040جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم سٌداحمد عطٌه سٌد احمد61624

ناجح49.532.5263424.5166.532181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم شرف عابدٌن محمدٌن61625

ناجح6641345029220.037181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم عبدالرحٌم ابراهٌم محمد61626

ناجح63.544.536.551.532.5228.533181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم عبدالستار قاسم احمد61627

ناجح51.537313724.5181.031181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم على احمد ابوالحمد61628

ناجح8059.5406040279.538182040جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم ماهر احمد عبدالحمٌد61629

ناجح54.546.5314128.5201.538182040جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم محمد بدوى محمد61630

ناجح62.543.53348.531.5219.035181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم محمد جمعه محمد61631

ناجح70.54635.55229.5233.535181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم محمد عبدالرحٌم احمد61632

ناجح74.56039.55839.5271.540182040جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم محمد عبدالنبى احمد61633

ناجح70503255.526.5234.034181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم محمد عزت ابراهٌم61634

ناجح7252.538.55937259.039182040جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم محمود عبدالمنعم ابوالمجد61635

ناجح54.534274021.5177.0351818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم مغربى محمد ابو الحمد61636

ناجح65.545.535.548.532.5227.5341818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم ممدوح رجب على61637

ناجح725639.557.540265.035172040جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم منتصر محمد احمد61638

ناجح56.53328.540.524.5183.032171940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم مؤمن عبدالراضى محمد61639

ناجح48.535.52834.524170.526181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم ناصر تمساح محمود61640
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ناجح54.5373242.526.5192.528182040جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتملك حسن جمعه سلٌمان61641

ناجح73.55938.56039.5270.533182040جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتملك حسٌن شعبان حسن61642

ناجح765939.557.540272.037182040جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتملك علً رشدي منصور61643

ناجح7152.53951.536.5250.5391814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتملك ناصر احمد محمد61644

ناجح594334.53526197.538181340جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتملوك جالل حارس كمال61645

ناجح423426.53620158.528181240جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنار الدسوقى محمد محمود61646

ناجح56492944.521.5200.0301814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنار خلف محمد محمد61647

ناجح73.555.535.55238.5255.039181440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنار رمضان مطاوع ابو الحمد61648

ناجح4334233120151.0311810.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنار عاطف محمد جبرٌل61649

ناجح72.541.54042.534230.536181240جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنار محسن كمال حسٌن61650

ناجح74.554.54046.537.5253.037181240جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنار ممدوح حسن حسٌن61651

ناجح76524058.540266.5361814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنار مؤمن كمال مصطفى61652

ناجح51.53434.534.522.5177.0361814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنال محسن فكرى حماده61653

ناجح7557405540267.0371815.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه اشرف على عبدالرحٌم61654

ناجح55.532373223179.5321813.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه السٌد على عبداللطٌف61655

ناجح7349.5404736245.532181340جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه هللا اشرف محمد لطفى على61656

ناجح74.547405638.5256.0351811.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه هللا جمال عطاهللا محمد61657

ناجح7454.5405639.5264.0381812.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه هللا حماده محمود عبدالرحٌم61658

ناجح64.533.5374023.5198.5361811.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه هللا حمدى عبدالوارث احمد61659

ناجح50.531303324168.5351813.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه هللا رمضان احمد متولى61660

ناجح74.544.5404536240.0381814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه هللا عبدالحفٌظ محمد عبدالمنعم61661
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ناجح70.542.539.54533230.5371812.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه هللا عالء محمد عبداللطٌف61662

ناجح7858.54058.540275.038181640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه هللا على محمد حسٌن61663

ناجح69463843.525.5222.0371813.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه هللا محمد عبدالرحمن السمان61664

ناجح7151395336.5250.5371818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه هللا محمد على مرسى61665

ناجح64.537.539.535.524201.037181640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه جمال صابر محمد61666

ناجح71.549394936244.538181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه حاتم محمد عبدالنبى61667

ناجح76.5534057.539266.0361816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه حمدى محمود احمد61668

ناجح4733343421169.0371816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنه منصور عز الشمندى61669

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمنً صابر محمود قاسم61670

ناجح68.5484051.528.5236.540181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمها احمد عبدالشافى احمد61671

ناجح76.55339.552.538259.538181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمها محمود ثابت صدٌق61672

ناجح69.55239.556.538.5256.038181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمهد محسن عبدالحمٌد شرف61673

ناجح51.5313332.520.5168.531161640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمهرائٌل ناجى جوده محروس61674

ناجح68.544.537.551.536.5238.537181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمى ابو عمره عبدالغنى امٌن61675

ناجح53.535293520.5173.035181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمى حسام فنحً السٌد61676

ناجح43.53022.53420150.032181240جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمى ٌوسف حسانٌن ٌوسف61677

ناجح70.536.538.541.530217.038181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمٌاده السٌد الشمندى جسن61678

ناجح62.533.533.53926.5195.038181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمٌاده بدوى احمد شاهٌن61679

ناجح64.548.536.54726222.537181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمٌاده جمال السٌد ابراهٌم61680

ناجح42.53025.53220150.025181540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمٌاده ناصر محمود السمان61681

ناجح58.536324023.5190.0381817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنادٌه ٌاسر انور عبدالمنعم61682
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ناجح62.532334021.5189.0351817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنجالء فتحى السٌد محمد61683

ناجح735038.556.538.5256.5381819.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتندا جمال عبدالراضى خلٌل61684

ناجح67.541.5384733227.038181740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتندا ناصر عبدالرحمن محمود61685

ناجح7452405838.5262.5381916.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتندى عبدالحمٌد سعد محمد61686

ناجح6650405734.5247.5321816.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتندى عبدالسالم عبدالحكٌم على61687

ناجح64.5474055.531.5238.5371817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتندى مؤمن محمد ثابت61688

ناجح54.54237.54930.5213.5321818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنرمٌن ابو العباس محمدٌن ٌوسف61689

ناجح51.536.537.54328.5197.0311815.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنسمه ابو عمره رمضان عبدالرحٌم61690

ناجح53.537.535.53626.5189.0341818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنسمه قرشى فراج محمد61691

ناجح7359405738267.0381818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنغم صفوت منصور محمد الطاهر61692

ناجح64.550.5405737249.038181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنور هان عاطف السٌد عبدهللا61693

ناجح49473643.531.5207.032181840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنورا رمضان محمود قناوى61694

ناجح7657405939.5271.5391818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنورا مجدى محمد ابراهٌم61695

ناجح63.549.53847.529.5228.0371818.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنورهان احمد فتحى عبدهللا61696

ناجح47.535.5353720.5175.5341814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنورهان البدرى كامل بٌومى61697

ناجح76.55439.55635.5261.5391817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنورهان انور احمد عباس61698

ناجح7753385839265.038181940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنورهان حسن امام عبدالحمٌد61699

ناجح6652.537.555.537248.5331819.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنورهان خالد ابو عمره عبدالحمٌد61700

ناجح483830.541.527185.031151640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنورهان عماد عبدالحمٌد منصور61701

ناجح76.55236.54630.5241.534131740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنورهان ناصر احمد نورالدٌن61702

ناجح69513647.530.5234.037171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتنورهان نعمان ٌوسف نعمان61703
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ناجح5942.5364228207.532131540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهاجر السٌد محمد على61704

ناجح47.544.5343926191.029161540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهاجر حاتم على محمد61705

ناجح6349.53844.527.5222.5341717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهاجر حسٌن جبرٌل محمد61706

ناجح75.556.539.559.539270.040161640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهاجر حسٌن عبدهللا خلٌل61707

ناجح72.555385234251.540151540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهاجر حموده عبدالحمٌد عبدالعال61708

ناجح5847.534.54634.5220.532161640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهاجر عادل حلمى عبدالرحٌم61709

ناجح67.55337.554.536.5249.038151740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهاجر عادل محمد ابو الفتوح ابراهٌم61710

ناجح74.556.537.556.539264.0401813.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهاجر عبدهللا السٌد عبدهللا61711

ناجح735738.554.537260.0381714.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهاجر عشرى صبحى محمد61712

ناجح69.55738.555.537.5258.037171540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهاجر محمد اسماعٌل عبدالحمٌد61713

ناجح6659386038.5261.539171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهاٌدي محمد احمد ابو المجد61714

ناجح70.55538.554.538256.537171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهبه السٌد سعٌد محمد61715

ناجح8060396040279.040171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهبه هللا عالء الٌاس محمد61716

ناجح595238.55337239.538161740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهبه هللا محمد احمد ثابت61717

ناجح765538.55437.5261.040171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهبه عادل على احمد61718

ناجح45.532.53039.529176.5311513.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهبه منصور صابر قناوى61719

ناجح74.557.5405838.5268.5391714.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهدٌر احمد محمد خلٌفه61720

ناجح7258.538.553.537.5260.039171440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهدٌر عٌد متولى رمضان61721

ناجح7457395839267.039171540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهٌا ناصر توفٌق محمد61722

ناجح73574055.532.5258.0391314.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهٌام السٌد عبدالحمٌد مصطفى61723

ناجح59.5463546.533220.035151640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهٌام حمدى جبرٌل عبدالمجٌد61724
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ناجح74584053.537.5263.040171640جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتورده محمد السٌد اسماعٌل61725

ناجح7558.5405337.5264.040161740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتوفاء صادق فواز محمد61726

ناجح7058.5405537.5261.0391814.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتوفاء عارف رفاعً عبدالعال61727

ناجح44.53526.53623165.032151440جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتوالء احمد عبدالراضى رمضان61728

ناجح724935.550.539.5246.5401817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتوالء البدرى عبدالرحٌم محمد61729

ناجح60.5423448.534.5219.5391614.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتوالء السٌد رمضان مطاوع61730

ناجح48.53426.54129.5179.5321513.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتوالء عبدالعزٌز رفعت عالم61731

ناجح66.550375037.5241.0381716.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتوالء عالء ناصر على61732

ناجح6340.5364735221.5361716.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتوالء على عبدالحمٌد محمد61733

ناجح6541364735224.038171840جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتوالء نادى ابو الحمد السٌد61734

ناجح7660405839.5273.539171940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتوالء وائل عبدالعلٌم محمد61735

ناجح5839.5374430.5209.0371618.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌاسمٌن احمد محمد البدرى61736

ناجح52.53529.54430.5191.5331815.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌاسمٌن السٌد فهمى صادق61737

ناجح71.541.53548.534.5231.0391817.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌاسمٌن بدوي كامل محمد61738

ناجح7444.53551.538.5243.5391716.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌاسمٌن خلف مصطفى ونٌس61739

ناجح57.54930.551.530218.5381619.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌاسمٌن عبدالباسط محمد ابو الحسن61740

ناجح59.53837.54331.5209.5371716.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌاسمٌن محمد السٌد عباس61741

ناجح7760395939274.0401815.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌاسمٌن محمد فاٌز محمد61742

ناجح655037.554.531.5238.537171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌاسمٌن ممدوح ابوالفضل محمد61743

ناجح49.538.5334529.5195.5341715.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌاسمٌن ٌاسر كمال عبدالاله61744

ناجح77.5594057.539.5273.538171740جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌاسمٌنا حازم محمد ابو الفتوح ابراهٌم61745
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ناجح65.53837.538.531.5211.039171940جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌسرا رضوان محمد رضوان61746

ناجح60.535.5344031.5201.5371717.540جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتٌسرا ٌاسر صابر مصطفى61747

ناجح6344343731.5209.5331813.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنابراهٌم اشرف غرٌب محمد61748

ناجح55.5453434.527196.0321813.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد اسامه عبداللطٌف احمد61749

ناجح4230223220146.0261012.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد السٌد احمد ابراهٌم61750

ناجح63.5563544.529.5228.5351815.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد اٌهاب توفٌق سٌد61751

ناجح5451.53443.529.5212.5311615.538جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد بدوى على السٌد61752

ناجح42432836.525.5175.033131639جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد خمٌس عبدلراضى عبدالمنعم61753

ناجح8059.5405940278.5381617.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد رجب عبدالرحٌم عبدالحمٌد61754

ناجح7943.530.54029222.030171637جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد رفعت عبدالاله فرغل61755

ناجح76.5574058.538270.0311815.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد سٌد حسٌن محمد61756

ناجح76.549.53142.527.5227.0291612.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد عالء حامد احمد61757

ناجح6041.531.543.528204.530151637جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد عٌسً محمدٌن ونٌس61758

ناجح49.534233420.5161.0311514.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد كمال عز الشمندى61759

ناجح74.559.539.55739269.537181638جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد محمود احمد ابوالمجد61760

ناجح75.5553756.538.5262.536161539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد مدحت ابراهٌم محمد61761

ناجح46.545.529.53520176.5281814.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد ناصر احمد قاسم61762

ناجح4437.526.535.523.5167.0281813.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد ناصر على احمد61763

ناجح44.5372634.520162.026141637جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد ولٌد سلٌمان على61764

ناجح7251.5385438253.5381717.538جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناحمد ٌاسر البدرى محمد61765

ناجح685535.55432244.5361817.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناسالم اسماعٌل احمد محمد61766
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ناجح75.55338.54734248.033161736جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنالحسن اشرف البدرى عباس61767

ناجح5646.52940.530202.0301813.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنالحسن رمضان محمد على61768

ناجح46.55028.54127.5193.5301812.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنالحسن عبدالاله على السٌد61769

ناجح73.556.537.555.537.5260.5331816.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنالحسٌن عبدالرحٌم عبدالرحمن عبدالرحٌم61770

ناجح72553553.536.5252.036171637جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنالسٌد منصور السٌد عبدالاله61771

ناجح75.55537.55235255.0351815.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنالسٌد ٌاسر السٌد محمد61772

ناجح46.546.52837.527.5186.029161238جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنبدوي محمود بدوي متول61773ً

ناجح72553739.530233.537181539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنبشار االسد تغٌان عبدالحمٌد61774

ناجح45.53622.535.526.5166.0321714.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنبالل محمد فوزى سلٌم على61775

ناجح704833.54128.5221.036181637جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنحازم نبٌل محمد هاشم61776

ناجح73.5523751.535.5249.5371814.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنحسام ابراهٌم السٌد ابراهٌم61777

ناجح7657.538.55836.5266.535171938جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنحسن اشرف حسن مطاوع61778

ناجح5442.5274026189.5351517.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنحسن فراج حسٌن عبدالمنعم61779

ناجح67.5513041.530220.0341716.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنحسن مسعود حسن السٌد61780

ناجح7255.5324728.5235.035171537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنحسنى حسن سعد سلٌم61781

ناجح61512635.526.5200.031171539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنحماده ناصر حماده ابراهٌم61782

ناجح55.549.521.532.528187.030171536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنخالد السٌد محمد زارع61783

ناجح5044.521.53527.5178.526171437جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنرحٌم عالء حسن محمد61784

ناجح61.546.532.53929.5209.0351714.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنرحٌم ٌاسر عبدالوارث امبابى61785

ناجح58.544.5313727198.0331714.538جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنشهاب محمود فراج احمد61786

ناجح584830.53827.5202.0311513.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنصبرى احمد السٌد عثمان61787
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ناجح54.53525.537.526.5179.0311613.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنطه منتصر السٌد احمد61788

ناجح4231.524.537.521156.529151337جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعاصم على عبدالعزٌز بطٌخ61789

ناجح55.536333437195.527161537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعبدالباسط محمد على السٌد61790

ناجح4131233622.5153.531171438جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن احمد شحاته محمد61791

ناجح45.53122.539.521.5160.032161539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن خلف محمد عثمان61792

ناجح4732.528.541.525174.5331414.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن خمٌس رمضان سعدالدٌن61793

ناجح6937.5314531213.536171437جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن رافت شعبان محمد61794

ناجح4434.526.53421.5160.5291612.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن عثمان عبدالرحمن عثمان61795

ناجح413226.53722.5159.032161336جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعبدالاله عاشور حسن فرغل61796

ناجح44.530213120146.529141137جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعبدهللا بدوى عبدالراضى احمد61797

ناجح5833.53044.528194.035141237جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعبدالمنعم كمال عبدالنبً عباس61798

ناجح40322335.522152.5271513.538جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعبدالناصر اشرف عبدالناصر محمد61799

ناجح413128.540.525.5166.5291313.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعبدالناصر عبدالرحٌم عبدالناصر حسٌن61800

ناجح5233324120178.031151436جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعتمان حربى العربى السٌد61801

ناجح5834364226196.0351814.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعزالدٌن جابر عزالدٌن حسن61802

ناجح50393644.527.5197.0341814.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعالء محمد على احمد61803

ناجح66.54337.55633236.0341714.538جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعلى حسن محمد حسن61804

ناجح70.543385636.5244.0341715.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعلى عساف عبدالراضى عساف61805

ناجح5434.529.545.526.5190.032181536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعلى محمد منصور ابوالعال61806

ناجح45.53529.546.526182.5291614.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعلى ناصر محمد على61807

ناجح4932.5223426.5164.030151739جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعماد عبدالناصر ماجد محمد61808
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ناجح58323141.522184.5271715.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعمرو محمد احمد فهمى61809

ناجح7352.54055.538259.0381815.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعمرو محمد مٌرغنى السٌد61810

ناجح6954335330.5239.532181537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنفارس حماده حسن محمد61811

ناجح45.535.5313528175.0321612.538جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنفارس عاطف عبدالحلٌم السٌد61812

ناجح463427.53527.5170.032151339جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنفارس عبدالرحمن فراج عبدالرحمن61813

ناجح5942.532.54026.5200.535181436جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنكرٌم بدوي عبدالنعٌم عبدالرحٌم61814

ناجح74.55438.55938264.038171637جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنكرٌم بهاءالدٌن محمدغرٌب مرسى61815

ناجح735239.55837.5260.0361716.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنكرٌم عالء فؤاد محمد61816

ناجح58.53631.535.530191.5321715.538جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنكرٌم محمد عبدالعظٌم محمد61817

ناجح75524058.538.5264.038171639جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد احمد جمال محمد61818

ناجح5135.529.534.528178.5381515.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد احمد محمد عساف61819

ناجح74.55236.55135249.0391615.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد احمد محمدفاروق احمد61820

ناجح52.541.53236.528.5191.0321615.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد البدرى السٌد احمد61821

ناجح46.545.529.537.531.5190.5351615.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد مصطفى ابوالمجد61822

ناجح69.54933.55538.5245.537171637جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد ثروت محمد ابراهٌم61823

ناجح47.53231.533.532.5177.0321213.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد جبرٌل جابر نعمان61824

ناجح674834.546.533.5229.534171638جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد حازم محمد محمد61825

ناجح46.53031.53630.5174.533151538جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد حمدى امٌن محمد61826

ناجح43.5322834.524.5162.530161439جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد خالد على عبدالحمٌد61827

ناجح54372943.524187.530171536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالرحٌم عبدالرحمن عبدالرحٌم61828

ناجح55.536.527.539.521.5180.5271615.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالعال محمد عبدالعال61829
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ناجح44.53226.537.521161.5251515.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالنبى عبدالحمٌد محمود61830

ناجح735939.558.539.5269.538191738جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد عالء ابوالنجا احمد61831

ناجح4648.53240.523.5190.534161539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد فرغل متولى جاد الرب61832

ناجح685538.55036247.537181636جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد كارم محمود محمد61833

ناجح52.545.532.544.524199.036181637جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد ممدوح عبدالرحٌم محمود61834

ناجح6854.538.55438.5253.536181839جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمد ممدوح محمود عبدهللا61835

ناجح50.550334523201.534181536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمود رفاعى السٌد البدوى61836

ناجح44.548.52443.520180.530161537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمود سٌف الدٌن محمود نورالدٌن61837

ناجح6045.527.54622201.032161737جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمود عاصم محمود عبدالرحٌم61838

ناجح60523245.523212.5361816.538جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمود عبدالحمٌد احمد محمد61839

ناجح73.5554054.537.5260.534171838جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمود كمال محمود عبدالرحٌم61840

ناجح73.559405539266.5361716.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمحمود ممدوح محمود محمد61841

ناجح5545.527.545.526.5200.0291615.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمدحت صالح قرشى عبدالمجٌد61842

ناجح52.546.527.54126193.5231615.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمصطفى جبرٌل كمال الدٌن عمران61843

ناجح52.545.527.544.524.5194.5301715.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمصطفى كمال الدٌن عثمان الشاذلى61844

ناجح54.546.527.54424196.530181638جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمصطفى محمود فاروق احمد61845

ناجح494527.543.523188.0311715.539جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمعتز عطٌه عبدالعزٌز عطٌه61846

ناجح4745254526.5188.5281614.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنمهند صفوت جابر محمد61847

ناجح54.54027.546.529197.531151437جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنولٌد فرغلى عبدالرحٌم عساف61848

ناجح47.54027.545.529189.531151339جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنولٌد محمد عبدالحكٌم على61849

ناجح52.538314429.5195.0301613.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنٌحٌى عبدالعزٌز محمد على61850
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ناجح746035.555.537.5262.5351814.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنٌوسف احمد السٌد جابر61851

ناجح6958.533.55335249.034181437جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنٌوسف السٌد حسن محمد61852

ناجح65.551.531.549.532.5230.534161438جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنٌوسف السٌد محمد حماد61853

ناجح54.538.534.542.528198.033151439جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنٌوسف جمال فتحً عباس61854

ناجح63.546.53649.528.5224.0331613.537جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنٌوسف عماد حمدى محمد61855

ناجح51.542294729.5199.033161338جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد فاروق حسٌن61856

ناجح74403850.528.5231.0361918.537جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتابتهال حمزه محمد عبداللطٌف61857

ناجح71.546385333241.5321918.538جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتاسراء حامد ابراهٌم حامد61858

ناجح4834.535.542.527.5188.0271717.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتاسراء غرٌب محمد حسب النبى61859

ناجح73.546.5385535.5248.535191840جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتاسمهان عاشور ابو المجد احمد61860

ناجح70413751.534.5234.0341917.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتاالء  محمد  عبدالرحٌم  محمد61861

ناجح5335354226191.0281916.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتامانى احمد فؤاد عبدهللا61862

ناجح4631.53137.526172.029171540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتامانى العربى محمد عبدالحمٌد61863

ناجح745038.553.538.5254.534191940جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتامانى عثمان على ابراهٌم61864

ناجح7248.536.55435246.034181840جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتامل عبدالرحٌم عبدالمنعم ابو المجد61865

دور ثانى110.51478.541.01466.520جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتامل نادي احمد احمد61866

ناجح69.5433747.532.5229.534191840جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتامنٌه كمال عبدهللا اسماعٌل61867

ناجح70.544.537.54929.5231.0361918.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتامٌره احمد عبدالحمٌد احمد61868

دور ثانى190010029.020191040جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتامٌره غرٌب احمد ابراهٌم61869

ناجح49.533.526.535.523168.032181740جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتامٌره كامل محمد ابو الوفا61870

ناجح56.542354225200.530191940جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتامٌره محمود احمد قناوى61871
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ناجح5332344522.5186.5341918.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتامٌنه فؤاد محمد عبدالحمٌد61872

ناجح52.533.5343922.5181.5331917.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتاٌمان  خلف  محمد  احمد61873

ناجح7255.53856.538.5260.536191940جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتاٌمان عبدالناصر على رضوان61874

ناجح6235.533.54528.5204.530191640جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتاٌمان مصطفى حسن السٌد61875

ناجح554533.54832.5214.034171440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتاٌه ابو السعود ابراهٌم شمندي61876

ناجح5343.5314930206.538191540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتاٌه محمد خلف عبده61877

ناجح5647.53450.531.5219.5361915.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتبسمه خالد فتحً اسماعٌل61878

ناجح58.553.532.548.532225.0381816.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتبسنت محمد هاشم عبدالوهاب61879

ناجح775939.55640271.539191840جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتحبٌبه ناصر طلعت شحاته61880

ناجح5649354429.5213.536191540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتحسناء عمرو معداوي احمد61881

ناجح59.546.53452.529.5222.037181740جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتحنان محمد احمد ٌوسف61882

ناجح494632.54328198.5361815.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتحنٌن محمود احمد عبدالمبدى61883

دور ثانى6.500006.500020جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتحنٌن محمود السٌد عبداللطٌف61884

ناجح61553550.530.5232.0391815.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتخلود السٌد عبدالحمٌد احمد61885

ناجح735237.556.537256.039191840جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتخلود عالء احمد مصطفى61886

ناجح68.550355030.5234.0381916.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتدالٌا جبرٌل سٌد محمود61887

ناجح72.55336.548.532242.537191840جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتدعاء احمد قرشً عبدالرحٌم61888

ناجح5138.52644.523.5183.5331813.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتدنٌا عاطف احمد جاد61889

ناجح7057.538.55236254.0361814.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتدٌنا جمال عمر احمد61890

ناجح48362738.532181.5341813.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناترباب حسٌن جبرٌل عمار61891

ناجح52.5362640.528183.0291813.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناترحمه خالد احمد عبدالرحٌم61892

(457)



ناجح5035.5264124.5177.0311715.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناترحمه على السٌد عبدالرحمن61893

ناجح51.5422737.524182.032181240جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناترحمه محمود فتوح محمد61894

ناجح5747.529.55225211.033191340جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناترحمه ممدوح عبدالمنعم ابو المجد61895

ناجح6954.531.553.527.5236.033191540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناترضوى صابر عبدالعزٌز فرغل61896

ناجح58.54327.535.526190.537181440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناترندا الحسٌن الراعً رمضان61897

ناجح53.537.52434.523.5173.032181340جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتروان احمد ابو الحمد احمد61898

ناجح7954.539.55334260.036181640جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتروانً خلف حلمً احمد61899

ناجح62.551.533.53826211.537141740جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتروجٌنا نشات ولٌم نظٌم61900

ناجح74.553.5405539262.040161840جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناترؤٌا فرج ابوالوفا حسٌن61901

ناجح47.53626.532.523165.5401415.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناترٌهام محمود سعٌد مصطفى61902

ناجح7341.528.534.524.5202.040161640جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناترٌهام محى الدٌن عبده احمد61903

ناجح67.5443233.526.5203.5401516.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتزهراء عماد احمد احمد61904

ناجح6344.528.536.526198.540161640جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتزهراء مصطفى فهمً رٌاض61905

ناجح473927.53522.5171.0401415.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتزهراء منصور ابو المجد احمد61906

ناجح584430.539.524196.0401515.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتزٌنب عبدالرحمن ابو الحمد عبدالرحٌم61907

ناجح5744.532.535.523192.540151540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتساره عدوى فراج محمد61908

ناجح53.53923.53422.5172.534151340جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتسحر فهمً خلٌل سعٌد61909

ناجح48.53828.53423172.0401413.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتسعاد عاطف فاروق البدرى61910

ناجح7751.537.53937242.040161640جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتسلمى عادل محمد سالمان61911

ناجح6642.53940.528216.0401514.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتسلمً عبدالراضً رمضان محمد61912

ناجح67.5503950.530.5237.5401515.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتسناء شرقاوى احمد ابراهٌم61913
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ناجح69.547.53943.534233.540151440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتسها على سعد على61914

ناجح574437.53924.5202.0401414.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتسوزان على ابراهٌم محمد61915

ناجح6548.537.55728.5236.5401515.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتشروق رمضان فهمى السٌد61916

ناجح63.548394528223.5401615.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتشهد شعبان محمد امٌن61917

ناجح60.545.5394227.5214.540161340جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتشهد عنتر صالح على61918

ناجح704138.547.534.5231.540151340جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتشٌماء بكرى السٌد عبدالمجٌد61919

ناجح5644.538.54026.5205.540141540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتشٌماء حمام محمود عبدالرحٌم61920

ناجح69.547394130226.5401616.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتشٌماء عبدالناصر مرزوق زٌدان61921

ناجح60.546373928.5211.0401515.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتصابرٌن محمد سٌد عبدالرحٌم61922

ناجح5542.534.534.523.5190.0401516.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتصفاء عرفات عواد ٌح61923ًٌ

ناجح46.537.534.535.524.5178.5401414.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتضحى ٌاسر البدري محمد61924

ناجح70.54939.550.533.5243.0401716.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتعزه محمد اسمنتى علوان61925

ناجح5637.53435.523186.040161440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتعزٌزه حمام جبرٌل حسن61926

ناجح61.540.533.53924198.5401715.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتعلٌاء عبدالرحٌم عبدالحلٌم مرسى61927

ناجح736039.557.538268.0401516.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتعلٌاء عصام سعد السٌد61928

ناجح70.544.539.547.533235.040171640جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتعلٌاء عٌسى على عبدالمجٌد61929

ناجح51.534.529.536.525177.040151640جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتعواطف احمد سعد سلٌمان61930

ناجح64.53825.539.526193.540151640جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتغاده خلف احمد محمد61931

ناجح56.5403136.527.5191.540151540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتغالٌه رضا عبدالمنعم عبدالرحمن61932

ناجح69.541.535.54531.5223.0401717.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتفاطمه احمد سعٌد عباس61933

ناجح56333439.528190.5401615.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتفاطمه الزهراء اٌمن السٌد عبدالعال61934
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ناجح6840.530.542.526.5208.040151640جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتفاطمه اٌمن محمدٌن محمود61935

ناجح71.5443749.530.5232.5401515.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتفاطمه رمضان احمد على61936

ناجح65.542.5344026.5208.5401516.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتفاطمه صغٌر عبدالعزٌز عل61937ً

ناجح5938.523.53724.5182.540141540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتفاطمه على على الدٌن عبدالرحمن61938

ناجح54.53630.538.524183.540161640جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتفرحه عبدالباسط محمد محسب61939

ناجح69.54436.544.532226.540151640جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتقمر خلف احمد محمد61940

ناجح6447.534.54125.5212.5401615.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتلبنى احمد فراج عبدالاله61941

ناجح49.539.52234.522167.5401313.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتلمٌاء محمد زٌدان عبدالموجود61942

ناجح5335.526.53525175.040161540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتلٌلى عبده عبدالاله محمد61943

ناجح46.54631.534.524.5183.0401513.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمحاسن رٌاض مظهر رٌاض61944

ناجح68.54232.537.529.5210.040161740جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمرٌم السٌد عبدهللا عبدالعزٌز61945

ناجح6637.5303524.5193.040151540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمرٌم جمال محمود جابر61946

ناجح7959405439.5271.5401516.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمرٌم جمعه صابر عثمان61947

ناجح63.542343526.5201.040161440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمرٌم صابر محمد ابراهٌم61948

ناجح54.534.529.53423175.5401614.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمرٌم عبدالرءوف حسن حسٌن61949

ناجح453922.535.521163.030171240جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمرٌم محمد عبداللطٌف محمد61950

ناجح5632.52240.521.5172.528161440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمرٌم مؤمن محمد عمر61951

ناجح55.533255222.5188.0291711.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمرٌم ناصر عبدالحمٌد محمد61952

ناجح7236.527.53624.5196.536171440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتملك عبدالخالق عبدالرحٌم محمد61953

ناجح7147.531.543.528.5222.037171440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتملك عماد رمضان حماد61954

ناجح42.532.523.534.520.5153.5251510.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمنار عبده حسٌن عبدالرحمن61955
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ناجح4433.522.53622.5158.5281511.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمنال ابو عمره محمد عبدالراضى61956

ناجح5942.5243822.5186.025171440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمنه  احمد صالح  احمد61957

ناجح57.538.5253523179.0301812.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمنه هللا عارف عبدالحمٌد محمد61958

ناجح62.539.530.55023205.534171240جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمنه هللا محمد ابوالمجد رمضان61959

ناجح463121.53321152.527161340جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمنه هللا ٌاسر عبدالحمٌد محمد61960

ناجح6240.52435.523.5185.5351814.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمنى فتحً محمد حسن61961

ناجح65.54126.54322.5198.528161240جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمى محمد احمد عبدالراض61962ً

ناجح6434.52737.521.5184.536181340جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتمٌاده محمود شعبان بدوى61963

ناجح50.532.524.538.520.5166.529181140جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتندا حسٌن رمضان عبدالرحٌم61964

ناجح4933.52236.521162.024171340جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتندى رجب فوزى عطا هللا61965

ناجح54.537.525.537.521176.027171240جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتنرٌمان منصور جابر نعمان61966

ناجح72.54632.552.533.5237.0371612.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتنعمه هللا ناصر صفوت مرزوق61967

ناجح5935.5283823183.529171440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتنورا صالح احمد عبداللطٌف61968

ناجح49.5322837.521168.031171340جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتنورا علً محمد السٌد61969

ناجح69.54233.55031.5226.536171440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتنورهان اشرف قرشى ٌوسف61970

ناجح5838.529.54023189.0341712.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتنورهان السٌد رمضان الشاذل61971ً

ناجح6038.528.538.523188.5331712.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتنورهان اٌمن محمدٌن محمود61972

ناجح7344334533228.036171340جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتنورهان حمدى محمد طه61973

ناجح65.53230.53522185.0311714.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتنورهان عصمت ابو الوفا عطٌه61974

ناجح46.533.52636.520162.532161440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتنورهان فتحى عبدالعاطى محمود61975

ناجح56.534274022179.531151240جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتنورهان هانى مؤمن محمد61976
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ناجح493225.53621.5164.023171340جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتهاجر اسماعٌل عبدالحمٌد اسماعٌل61977

ناجح493127.53621164.5261412.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتهاجر بدوي محمود ابراهٌم61978

ناجح45.5312532.520154.028151440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتهاجر محمد محمدعطٌه احمد61979

ناجح44.533233420154.529151140جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتهاٌدى حسن مصطفى عبدالنبى61980

ناجح49.53923.53720.5169.526151440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتهدى محمد محمود على61981

ناجح51342939.520.5174.0241613.540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتهدٌر حاتم فراج عبدالاله61982

ناجح53.53227.537.520.5171.027171440جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتهند السٌد محمد احمد61983

ناجح45.543.537.532.525.5184.531171940جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتوالء عبدالعلٌم مصطفً محمد61984

ناجح51.540.537.53827.5195.035181940جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتوالء معروف محمد جبرٌل61985

ناجح5841373824.5198.534181940جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتوالء منصور جابر نعمان61986

ناجح62.542.53242.524203.532181540جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتٌسرا محمود البدرى احمد61987

ناجح66.540365229223.5331712.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنابراهٌم محمد عبدالاله محمد61988

ناجح64443651.529224.5351712.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنابوالحمد عبدالحكم ابوالحمد عبدالحكم61989

ناجح5841.535.54725207.0301712.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنابوعمره شعبان ابوعمره سعدالدٌن61990

ناجح74493757.533.5251.038161238جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناحمد ابراهٌم حامد عٌد61991

ناجح68.548.5365432.5239.5361612.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناحمد اشرف عثمان محممود61992

ناجح72.547.5405535250.0381612.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناحمد السٌد محمود نور الدٌن61993

ناجح4336.528.545.520173.5311312.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناحمد الكحالوى عبدالباسط متولى61994

ناجح55.545.5405227220.0331712.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناحمد حمدي جادالرب محمد61995

ناجح65.545375127225.5331612.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناحمد شرقاوى السٌد احمد61996

ناجح6438.538.551.523215.5351612.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناحمد صالح محمد ابوالوفا61997
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دور ثانى9.5615.516451.01252.517جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناحمد عاطف فاٌز على61998

ناجح5239.53545.522194.0301412.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناحمد محمد احمد عبدالعال61999

ناجح47.538.5304324.5183.5321412.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناحمد مظهر منصور عمار62000

ناجح433531.54023.5173.034141238جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناحمد وفقً عبدالحمٌد احمد62001

ناجح4940.5324428193.5321412.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناسالم البدري حشمت مصطفى62002

ناجح72.5464054.536249.036161236جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناسالم السٌد عبدالحمٌد محمد62003

ناجح5044.5384224.5199.0321312.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناسالم عبدالرحٌم عرفه ابراهٌم62004

ناجح54.5473750.527216.0321412.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناسالم محمد عبدالنعٌم اسماعٌل62005

ناجح60423753.529221.5341612.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناسالم ٌاسر محمد احمد62006

ناجح48.53934.54824194.0321512.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنالسٌد اسماعٌل السٌد اسماعٌل62007

ناجح5037.527.546.521.5183.0311512.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنالسٌد محمود السٌد ابوالفضل62008

ناجح63.545.5364922216.0351512.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنالعربى العارف عزالدٌن محمد62009

ناجح6350.5375231233.537161336جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌناٌمن عاطف سباق سلٌم62010

ناجح5636364923.5200.5331312.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنباسل عبدالناصر محمود عبداللطٌف62011

ناجح52.543.5314924.5200.5321612.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنبدر رمضان عبدالعزٌز على62012

ناجح58.54032.55126208.0331512.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنبالل احمد محمد قاسم62013

ناجح6038.535.550.527211.5341412.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنحجاب على ابو طالب على62014

ناجح47.53532.546.521182.5311312.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنحسام محمد جبرٌل محمد62015

ناجح63.536.53546.525206.5361612.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنحسٌبو مصطفى محسب محمد62016

ناجح5736.5324726198.5351512.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنحسٌن عشري الشاذلً ابو الحمد62017

ناجح5742.531.54925205.0351512.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنحمدي حمٌد علً خٌام62018ً
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ناجح61.543.5385028221.0331512.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنخالد رفعت ابو الحسن مهنى62019

ناجح6148.5355428226.5331612.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنخالد ٌاسر عوض احمد62020

ناجح53.53627.54826.5191.5311512.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنخضبر محمد عبدالعظٌم احمد62021

ناجح56.541.5354927209.0331412.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنذٌاد عثمان حسن مرس62022ً

ناجح5241.536.545.525200.5301412.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنرائد رافت على محمد62023

ناجح51.538.529.541.524185.0331412.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنرجب ابو عمره عبدالحمٌد محمد62024

ناجح56.535.534.54525196.5331412.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنرجب مختار رجب السمان62025

ناجح50.53726.545.524183.5301312.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنرشاد ناصر احمد مصطفى62026

ناجح56.53933.54826.5203.5331512.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنشهاب ابو الفضل جبرٌل احمد62027

ناجح67.538.530.54228206.5331613.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنصابر حسن صابر عبداللطٌف62028

ناجح44.53728.540.526176.530141338جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنصالح محمد صالح عبدالرحٌم62029

ناجح513829.54326187.530141336جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعبدالحمٌد علً السٌد عبدالحمٌد62030

ناجح64.54031.546.525.5208.033161338جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعبدالرحٌم على عبدالرحٌم محمد62031

ناجح47.5383042.526184.032141337جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعبداللطٌف عابدٌن عبداللطٌف محمد62032

ناجح4038.530.541.529179.533161336جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعبدهللا رمضان صابر السمان62033

ناجح6536.5304725.5204.033151538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعبدهللا رمضان محمد السٌد62034

ناجح4036.528.54123.5169.532141336جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعبدهللا صالح عبدالعظٌم محمد62035

ناجح72.545.538.552.537.5246.5341613.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعبدهللا عالء عبدالمنعم ابوالمجد62036

ناجح70.545.534.549.531231.035171338جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعبدهللا محمد محمد عٌد62037

ناجح6341334629212.036161337جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعزت ابراهٌم عبدالرحٌم ابراهٌم62038

ناجح45.53830.541.525.5181.030151238جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعزت عبدالمحسن اسماعٌل عل62039ً
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ناجح63423145.526207.533161336جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعطٌه احمد عطٌه احمد62040

ناجح5339304426.5192.531151338جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعلى ابوالسعود على محمد62041

ناجح48372841.526180.530131337جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعلى السهولً محمد محمد62042

ناجح75.557405839.5270.036161436جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعلى عبدالعزٌز جادالكرٌم عبدالعزٌز62043

ناجح6949385233241.036161438جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعلى ناصر محمد سلٌمان62044

ناجح674729.548.528.5220.536161336جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعماد عزت عبدالحمٌد عباس62045

ناجح54.5422944.526196.032161337جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعمر عماد شعبان محمد62046

ناجح53.54029.54224.5189.530131338جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعمر محمد انور عبدالاله62047

ناجح7157.53759.535260.0391716.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعمرو السٌد عبدالراضى عبدالرحمن62048

ناجح6156.53654.533241.0361716.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعٌسى احمد محمد دراز62049

ناجح45.543.535.548.530203.032141636جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنفارس عبدالعال محمد عبدالعال62050

ناجح50.548.53047.522198.5321514.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنفارس كمال عبداللطٌف محمد62051

ناجح6051365128.5226.5331516.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنفارس محمد ابوضٌف محمد62052

ناجح51.548.536.550.527.5214.5331613.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنفهد ابراهٌم محمد دٌاب62053

ناجح604834.55032.5225.0331615.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنكرٌم جمٌل قرشً عبدالرازق62054

ناجح4647365027206.036161736جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنكرٌم ضاحً ثابت صادق62055

ناجح67.550.534.55432.5239.0351617.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنكرٌم عادل عبدالغنً عمر62056

ناجح524633.547.531210.0321617.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنكرٌم كمال بخٌت ابو العال62057

ناجح4545.531.55029201.033161637جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد ابراهٌم البدرى ابراهٌم62058

ناجح57.547.537.54926.5218.0331516.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد احمد ثابت موسى62059

ناجح50.548.5345125.5209.5321516.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد جادالرب ابوالمجد محمد62060
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ناجح61533552.524225.5341717.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد خلف احمد عبدالموجود62061

ناجح5042.532.54125191.0291516.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد رمضان محمد رٌاض62062

ناجح51.54832.547.529.5209.0321216.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد ضاحى على احمد62063

ناجح7149.53749.526.5233.532161638جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد عادل ٌوسف احمد62064

ناجح564434.545.532212.0311217.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد عثمان ابو المجد السقط62065ً

ناجح49.541.5334225191.034161437جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد على صبرى رمضان62066

ناجح4744304124186.032151538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد على محمد محمود62067

ناجح5843324625.5204.5331517.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد عماد احمد محمد62068

ناجح7758405537.5267.5361717.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد عٌسى احمد محمود62069

ناجح6844.5324828.5221.035161636جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد محمود البدري محمد62070

ناجح675436.55230.5240.0351616.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد محمود محمد رشاد62071

ناجح60.545.533.550.530220.0351616.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمد محمود محمد موسى62072

ناجح54.541.5304422192.031151636جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود احمد السٌد محمد62073

ناجح63.544334926215.5331615.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود البدري زرعً السٌد62074

ناجح51.545.5325126.5206.5321517.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود السٌد احمد عوض62075

ناجح53.5443148.524201.0331215.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود جمال شرقاوي مرس62076ً

ناجح6651.5364831232.5371717.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود جمال مرزوق عبدالقادر62077

ناجح67.545.53245.528.5219.0351715.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود رٌاض مظهر رٌاض62078

ناجح5544334826.5206.5321615.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود صابر جمعه محمد62079

ناجح6244.530.549.528214.5331617.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود صفوت عطاهللا جاد الرب62080

ناجح58.545.5314927211.0351617.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود عطا بدرى سطوحى62081
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ناجح634432.54926214.5331416.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود على صبرى رمضان62082

ناجح51.543.527.54624.5193.0331415.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود غرباوى ابو طالب على62083

ناجح58.545.5324825209.0311617.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمحمود مرسً محمد بخٌت62084

ناجح6345.5324926.5216.0311617.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمصطفى احمد محمد صالح عبدالحمٌد62085

ناجح5945.5324826210.5331617.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمصطفى حسنً حسن جمعه62086

ناجح63.546.530.547.526.5214.5311617.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمصطفى عادل محمد احمد62087

ناجح41.537.5274520171.030151437جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمصطفى عبدالرحمن ابوالحمد عبدالرحٌم62088

ناجح48.54629.551.522.5198.031161538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمصطفى عبدالمحسن اسماعٌل عل62089ً

ناجح4845.5305322198.5331614.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمعتز محمد احمد محمد62090

ناجح4345.525.543.520.5178.0331414.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنمؤمن كامل البدري كامل62091

ناجح4346.529.55122192.0321614.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌننٌظار رفاعى بوتلى عبداللطٌف62092

ناجح44.54430.54921.5189.5331614.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنوافى السٌد احمد السٌد62093

ناجح43.546325521197.5331714.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنوافى فهمى وافى فهمى62094

ناجح47402843.523.5182.032131436جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنولٌد رفعت بدوي محمد62095

ناجح50.545.52950.522197.5321714.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنولٌد عمر فاضل احمد62096

ناجح54.54529.549.523.5202.0331614.538جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنٌوسف حسٌن قاسم حماده62097

ناجح45.54529.54822.5190.5311514.537جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنٌوسف منصور مسعد جبرٌل62098

ناجح644534.554.534.5232.5331616.538جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ابراهٌم عبدالنعٌم عطٌه السمان62099

ناجح61.548.5315335229.033161636جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ابراهٌم محمود حسن بٌوم62100ً

ناجح5345.527.548.529.5204.032141638جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ابوالخٌر عبده عبدالحمٌد وهب هللا62101

ناجح55.544.529.54928206.535141637جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة احمد حسن علً ٌونس62102
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ناجح564530.54930210.5331516.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة احمد حمام كامل سلٌمان62103

ناجح6247.535.55234231.0341516.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة احمد حمدى محمد مرسى62104

ناجح6749395335.5243.5351716.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة احمد عبدالرحمن محمد احمد62105

ناجح56.54630.549.534216.5351616.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة احمد هرٌدى عبدالحمٌد حسن62106

ناجح58463548.528.5216.035151640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة اسالم خلف ابوالحمد حسٌن62107

ناجح5240.526.54626.5191.533141340جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة البدري عابدٌن معاطً عساف62108

ناجح664838.55035.5238.033181640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة السٌد سعدالدٌن حلمً السٌد62109

ناجح56.543.523.54927199.5321413.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة جبرٌل خلٌفه ربٌعً قاسم62110

ناجح60.54530.54933.5218.5331514.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة حاتم محمد عارف عبدالرحٌم62111

ناجح64.545.534.554.535.5234.5351716.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة حازم علً كامل سلٌمان62112

ناجح644935.549.535233.035181640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة حسان حسٌن محمد عبداللطٌف62113

ناجح63.54939.55034236.035171540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة حسن علً حسن مصطف62114ً

ناجح63.545325028.5219.035161540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة حمدى احمد صدٌق حسٌن62115

ناجح61.54634.54933.5224.534161540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة حمدي امام فرغل اسماعٌل62116

ناجح61.545375233.5229.033151540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة خالد عٌد سعد هللا على62117

ناجح61.548.5405235237.0351515.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة خالد محمود فاٌز عل62118ً

ناجح78.54333.554.535.5245.0331714.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة خالد ٌاسر فٌصل على62119

ناجح7542.538.54635.5237.5331514.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رافت البدري خالف خلٌفه62120

ناجح6841.536.544.531.5222.0341414.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رضوان احمد شحاته محمد62121

ناجح644739.55034.5235.0331614.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رمضان شحات شعبان عبدالرحٌم62122

ناجح70.549405035.5245.0331814.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رمضان عبدالحلٌم عبدالرسول عبدالوارث62123
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ناجح62.53738.548.534.5221.0331614.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة سعد السٌد عبدالحى جاد جاد62124

ناجح62.54339.547.535.5228.0321415.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة شعبان شحات شعبان عبدالرحٌم62125

ناجح54.549.529.543.531208.031171440جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة شهاب فاٌز عصام حسن62126

ناجح5846.5324734217.5301514.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة صابر رمضان صابر محمد62127

ناجح5647384835224.0331415.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة صابر ناجح جبرٌل احمد62128

ناجح6649.533.548.534.5232.0301614.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة صدٌق عبدالنعٌم صدٌق احمد62129

ناجح75494053.533.5251.0361614.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة طارق ثروت محمد عباس62130

ناجح634636.551.533230.0341414.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عاصم عارف فرغلى عبدالحلٌم62131

ناجح73.549.539.54634242.5281514.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عاطف امٌن نورالدٌن عل62132ً

ناجح69.549.5405135245.0321815.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدالحمٌد كرم عبدالحمٌد اسماعٌل62133

ناجح7048.53950.534.5242.5321514.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدالراضى لطفى عبدالراضى عباس62134

ناجح62.5413850.533.5225.5341414.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن جاد عبدالرسول عبدالوارث62135

ناجح58.543354534215.5341414.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن صبري عبدالرحمن سلٌمان62136

ناجح5837.53049.530.5205.5311414.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن على عوٌس محمد62137

ناجح494436.54834211.530151540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم احمد62138

ناجح60.544284933.5215.0311314.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم سلٌمان62139

ناجح71.5453047.534.5228.5341514.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدالرحٌم مؤمن عصام عبدالرحٌم62140

ناجح504536.54833.5213.0281414.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدالفادر ٌوسف عسران عبدهللا62141

ناجح6145.527.54733214.032131540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدهللا محمد جابر حماد62142

ناجح5445.54044.534.5218.5331414.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدهللا محمد نور الدٌن عبدالرحٌم62143

ناجح53.54626.54834.5208.531141540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدالناصر صالح خلٌل عل62144ً
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ناجح5147.53846.534217.032141540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عبدالهادي السٌد رمضان السٌد62145

ناجح48.544374934212.5321214.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عصام ٌاسر عصام رمضان62146

ناجح5243.5404632213.5341414.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة على احمد عكاشه عبدالحلٌم62147

ناجح504728.54332.5201.0321413.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة على ثروت على شعبان62148

ناجح57.54230.54832210.032161540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة علً حمدان علً عبدالحمٌد62149

ناجح544232.546.528.5203.531151440جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة علً وهب هللا ابوالحمد وهب هللا62150

ناجح7255.538.55636258.035181740جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عمر خلف االمٌر عبداللطٌف62151

ناجح5245.534.54932213.0331515.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عمر شاهٌن على مرسى62152

ناجح4948.53647.529.5210.529151540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عمر هاشم عبدالعال فراج62153

ناجح53.54637.548.531216.533151540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عمرو جادهللا رٌاض ابوزٌد62154

ناجح53.543.535.550.533216.030151540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة عٌد محمد ابوالوفا عبدالرحٌم62155

ناجح5444.5374934218.533141540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة فرٌد شوقً السٌد محمد62156

ناجح51.53726.54532.5192.529141640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة فهد محمد عبدالعال محمد62157

ناجح58513951.535.5235.0311414.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمد السٌد عبادي احمد62158

ناجح5445405335227.034141540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمد حامد شحاته محمد62159

ناجح47464051.533.5218.033151540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمد حمدى عبدهللا محمد62160

ناجح5952375233.5233.533141640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمد رافت حسٌن محمدٌن62161

ناجح5855385433.5238.533161440جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمد عبدالرحمن احمد محمد62162

ناجح46.548404930213.5331514.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمد عماد عباس عل62163ً

ناجح5752405134.5234.533151540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمد ناصر غرٌب حسٌن62164

ناجح61.5503754.534237.033141540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمود حمدى صدٌق عبدالراضى62165
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ناجح51483547.533.5215.034161440جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمود حمدى عبدهللا محمد62166

ناجح76.5584056.536267.0351615.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمود شوقى االمٌر عبداللطٌف62167

ناجح53.5503952.534229.034161440جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمود عماد احمد عبدالحمٌد62168

ناجح52.55335.55033.5224.531161440جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة محمود محمد احمد على62169

ناجح495035.55634224.5321515.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة مروان راشد عبدالعظٌم سلٌمان62170

ناجح54.553365234229.530161540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة منصور الضبع ابوالمجد هب هللا62171

ناجح60534052.534239.533151540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة مهران عطاهللا جادهللا مهران62172

ناجح7455405234.5255.530141440جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة موسى دٌاب  سعدون تمام62173

ناجح57564051.534.5239.0321414.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة مؤمن على عبده ابراهٌم62174

ناجح56.55732.55632.5234.5331616.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة نادر نصرى جبرٌل احمد62175

ناجح54543952.534233.5301614.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ناصر محمد احمد على62176

ناجح5556.5385634239.5331614.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة نور عٌاد همام السٌد62177

ناجح43.5483549.533209.033151340جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ٌوسف رمضان ٌوسف محمود62178

ناجح43.549.54051.532216.5311615.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ٌوسف عبدالرحٌم خلف جابر62179

ناجح6455.5405735251.5321615.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ٌوسف ٌسرى احمد عبدالحمٌد62180

ناجح59.546.5375235230.0321614.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ابتسام جبرٌل مطاوع محمود62181

ناجح6756375134245.033161540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة اسراء كمال بدوى خرٌبى62182

ناجح745739.555.535261.0341816.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة اسماء حسن محمود عبدالرحٌم62183

ناجح69.55638.55633.5253.533181640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة اٌمان سعد عبدالرحٌم احمد62184

ناجح6552.532.543.534.5228.031181640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة بخٌته شعبان مصطفً توفٌق62185

ناجح69.55530.55335243.0351816.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة بسمه علً محمد عل62186ً
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ناجح77.55838.55634.5264.5361817.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة حبٌبه جبرٌل محمد فاٌز62187

ناجح78.558395338.5267.0361817.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة حسناء صابر عبدالنعٌم عباس62188

ناجح77.5533756.536260.0381817.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة حسناء طارق توفٌق حسٌن62189

ناجح76.550.533.546.532.5239.5341817.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة دعاء ابوالحمد عبدالرازق محمدٌن62190

ناجح69.5553153.535244.0351816.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة دعاء محمد عبدالفتاح احمد62191

دور ثانى17.521112014.584.01076.520جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة دنٌا عبدالنعٌم ابوالحمد هب هللا62192

ناجح69.55134.549.534.5239.0341817.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة دنٌا محمود عبدالرازق محمدٌن62193

ناجح62.54931.547.534.5225.033181740جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة دٌنا عزت محمد عباس62194

ناجح75.551.530.55234243.536181740جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رانٌا شرٌف عبدالرازق احمد62195

ناجح64.54930.54934.5227.5341815.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رانٌا ٌاسر البدرى سٌد62196

ناجح7450325033239.034181640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة راوٌه خمٌس عبدالعال اسماعٌل62197

ناجح695235.55136243.5341817.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رجاء حمدي صابر مرزوق62198

ناجح665029.548.535229.0321816.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رحاب ٌاسر عابدٌن شعبان62199

ناجح69.54929.550.535.5234.029181740جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رحمه حسن البدرى سٌد62200

ناجح685228.555.534238.031181740جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رحمه ناصر عبدالفضٌل عبدالرحٌم62201

ناجح68.549.53051.534233.535181640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رضوه خلٌفه عزت عبدالعال62202

ناجح66.551335735242.5341817.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة رٌهام حمدان عبٌد عبدالعال62203

ناجح5543.5305130209.533181640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة زٌنب حمدون محروص محمد62204

دور ثانى12161418868.0138720جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة زٌنب مؤمن عماد احمد62205

ناجح5745.5304934215.532171840جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة شٌماء على ابراهٌم السٌد62206

ناجح68.549395533.5245.0361918.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة فاطمه رمضان حامد سلٌم62207
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دور ثانى1819152513.590.51297.520جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة فاطمه لطفً عماد عبدالحمٌد62208

ناجح49.542.5274525.5189.5311719.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة فاطمه محمد عبدالرحٌم سلٌمان62209

دور ثانى000000.00000جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة فرحه حسٌن عبدهللا احمد62210

ناجح68483049.534229.5331917.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة مروه محمد حسٌن عبدالغنى62211

ناجح68503755.535.5246.032191840جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة مرٌم حماده على عبدالرحٌم62212

ناجح58.5463951.534229.033191640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة مرٌم حمدي محمد ٌوسف62213

دور ثانى1514.53.56.51150.5138720جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ملك رشاد حسن محمد62214

ناجح52.5482748.531.5207.533181640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة منار نصر منصور حسن62215

ناجح575038.54834.5228.0341813.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة منار ٌاسر جاد عل62216ً

ناجح574634.54533215.529181640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة منى حمدان عبدالواحد سعٌد62217

ناجح65.545.53647.531.5226.033181740جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة مً فكري جبرٌل احمد62218

دور ثانى9.54.549.56.534.01265.520جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة مٌاده جابر مصطفى جابر62219

دور ثانى15189.57655.51285.520جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة نادٌه عبده  عبدالحمٌد وهب هللا62220

ناجح6050.536.547.529223.5321817.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة نصره جابر رحٌم عبدالعال62221

ناجح52.548.53047.532.5211.031191840جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة نورهان رفاعى ابوسته اسماعٌل62222

ناجح54.547.536.54834220.529191640جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة هند حمام جادهللا مهران62223

ناجح564636.549.533221.0321917.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة هند هانى محمود كرٌم62224

ناجح67.55338.554.534247.535191740جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة وفاء علً محمد عبدالحمٌد62225

ناجح58523555.535235.5341917.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة والء السٌد خلف حسن62226

ناجح6454385334.5243.5351917.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة والء محمود عبدالرحمن حسن62227

ناجح5454.53755.535236.0331917.540جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ٌاره بختان احمد عل62228ً
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ناجح61544055.534244.532181740جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ٌسرا احمد عكاشه عبدالحلٌم62229

ناجح565539.552.535238.035181940جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة ٌسرا عطاهللا مصطفً عطاهللا62230

ناجح4338.52541.524172.031171734جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س احمد بخٌت حسانٌن عبدهللا62231

ناجح60.543.534.54734219.5341718.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س احمد خلف عبدهللا ابراهٌم62232

ناجح72.556.527.55637249.5371618.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س احمد صالح محمود رضوان62233

ناجح50.54930.546.529.5206.035161734جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س احمد عارف على محمد62234

ناجح45442538.524.5177.0281717.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س احمد على احمد الجهالن62235

ناجح77.558.53959.537.5272.0351818.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س احمد عمر حمزه على62236

ناجح46.54535.553.534214.534171733جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س احمد عنتر محمد على62237

ناجح44.545.524.545.522.5182.529171734جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س احمد كامل وحٌد حسانٌن62238

ناجح41382840.536183.5311617.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س احمد محمد محمد عبدالرحٌم62239

ناجح49.543.5264624.5189.5321816.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س احمد مصطفى سعدالدٌن اسماعٌل62240

ناجح53.543.5294931.5206.533171833جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س ادهم محمد جبرٌل محمد62241

ناجح6544.53351.535229.0341717.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س اسالم شعبان عطٌه احمد62242

ناجح49.546.534.55034.5215.0361718.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س اسالم كمال احمد عبٌد62243

ناجح71.55036.54738243.0341718.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س الحسٌنً حسن عوض عل62244ً

ناجح63.547.53648.538.5234.034171835جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س السٌد عالء ابو العباس حمزه62245

ناجح594834.55138.5231.0351719.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س بكرى عبدالحمٌد خالد على62246

ناجح46332233.523157.5251615.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س توفٌق عاطف محمدعادل ابراهٌم62247

ناجح484531.548.532.5205.5331717.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س جبرٌل خلف جبرٌل عبدالموجود62248

ناجح664935.549.538238.0361718.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س حاتم ممدوح الثعلب عثمان62249
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ناجح76573858.538.5268.0371818.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س حامد احمد على احمد62250

ناجح46.547.53137.530192.533181834جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س حسام عبدهللا عصام السٌد62251

ناجح51.54131.546.529.5200.034161434جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س حسام محمد عزت محمد62252

ناجح44422638.522.5173.0301612.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س حسٌن فراج خلٌفه سالم62253

ناجح61.54232.55033219.0301817.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س حسٌن وفدى ابوالحسن عبدالرحمن62254

ناجح684533.543.531221.037181832جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س حمزه عاطف حمزه عطوه62255

ناجح594332.54328.5206.0311814.532جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س خالد حسن الضٌفى عبدالكرٌم62256

ناجح5240284528193.0321814.532جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س خالد حماده ثابت عل62257ً

ناجح60.53832.538.528197.534181832جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س خلف خالد خلف عل62258ً

ناجح6841.5344131.5216.0331817.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س ذٌاد اسامه غرٌب سلٌم62259

ناجح7750.5354933.5245.035181533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س راشد السٌد راشد ابو المجد62260

ناجح4441.525.534.520165.5321813.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س زٌاد محرز عبدالظاهر جبالى62261

ناجح4140273721.5166.5311813.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س سعدالدٌن محرز عبدالظاهر جبالى62262

ناجح524330.53527187.532161534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س سعدالدٌن مصطفى سعدالدٌن اسماعٌل62263

ناجح734837.553.534.5246.5351815.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س صالح كامل موسى عبدالعزٌز62264

ناجح7759395939.5273.535181534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س صالح كلٌب محمد خالد62265

ناجح7259405839268.0361815.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س عبادى ناصر تمساح عبادى62266

ناجح64.545.532.54530.5218.0341815.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س عبدالرحمن عارف الضبع حسانٌن62267

ناجح68.5513451.534239.0351815.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س عبدالرحمن على فتحى حشمت62268

ناجح55.544.533.54833214.535181635جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س عبدالرحمن محمود رٌاض عبدالمنعم62269

ناجح74.5573855.538263.0341816.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س عبدالعزٌز ابوالمكارم عبدالعزٌز احمد62270

(475)



ناجح786039.556.539.5273.5351816.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س عبدالعزٌز صالح خلف عبدالرحمن62271

ناجح72.556365534.5254.035181734جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س عبدهللا حمدى حسٌن محمود62272

ناجح6748.53148.528223.0331816.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س عبده شعبان عبده جابر62273

ناجح77.554.533.557.538.5261.534181933جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س على خالف محمد تمام62274

ناجح60.547325334.5227.0341819.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س على محمد فؤاد محمد62275

ناجح7649325638.5251.5371819.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س على ناصر فؤاد عبداللطٌف62276

ناجح68.551.53357.536246.5351817.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س على هانى عبداللطٌف محمود62277

ناجح7554.5365635256.5371819.532جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س علً جبرٌل علً ابراهٌم62278

ناجح7753375635258.035181934جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س عمر اعظم حسن على62279

ناجح60.54332.55129216.034181934جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س كرٌم محمود عطا ادٌب62280

ناجح7552.535.554.539256.537181935جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمد الضبع ابراهٌم عبدالحافظ62281

ناجح5638.53045.536.5206.5351817.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمد بالش محمد امٌن62282

ناجح6347.532.551.532.5227.0341618.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمد جاد سعد ابوالجمد62283

ناجح7857.533.559.538266.537181935جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمد حربى رشٌدى عصام62284

ناجح6949.533.558.537247.537181735جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمد حسن عارف حسن62285

ناجح73.552.5345733.5250.537181933جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمد حمدون جادالكرٌم على62286

ناجح785836.558.538.5269.5371819.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمد رمضان محمد امٌن62287

ناجح4546.531.54832203.0321814.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمد ضاحً عشري السمان62288

ناجح55503151.538225.532161834جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمد عبدالرازق عبدالعلٌم ابوالمجد62289

ناجح69.5543256.538250.037181736جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمد قناوى ابو الحمد على62290

ناجح74.5533557.537.5257.537181936جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمد ٌوسف السٌد عبدالعال62291
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ناجح52.5452949.528204.037181936جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمود ابوالسعود شعبان ابوالوفا62292

ناجح68493248.538.5236.033181935جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمود احمد حلمى صدٌق62293

ناجح68.5453356.539242.0311816.532جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمود اسماعٌل احمد على62294

ناجح72.5483455.538248.0331817.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمود صبرى زغلول السٌد62295

ناجح71.551335630.5242.0311818.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمود عبدالرازق مصطفى عبادي62296

ناجح5641254730199.032181634جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س محمود محمد عبدهللا محمد62297

ناجح554928.557.539229.0331816.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س مختار خلف عطا شرقاوى62298

ناجح635233.547.537.5233.5341816.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س مصطفى جادالرب عبداللطٌف احمد62299

ناجح645031.553.538237.031181635جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س مصطفى حسن عوض على62300

ناجح67563354.537.5248.030181636جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س مصطفى مادح فاروق احمد62301

ناجح4236.525.53522161.0261813.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س مصطفى هاللى عبدالموجود على62302

ناجح775639.55840270.535181835جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س هشام عطا علً عبدالعال62303

ناجح775038.55838.5262.035181834جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س اسراء حسن مصطفى عبادى62304

ناجح70473255.538242.530181636جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س اسراء حمدى عبداللطٌف محمود62305

ناجح70.550.536.55434.5246.031181734جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س اسراء رجب رشاد السٌد62306

ناجح7547.534.553.537.5248.0351816.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س اسماء حسن السٌد احمد62307

ناجح71503355.537246.528181634جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س اسماء ناجى عبدالعلٌم ابوالمجد62308

ناجح745033.557.538253.032181634جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س اسماء ٌونس فضلون ٌونس62309

ناجح72.5483148.536236.028181635جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س الشٌماء عبدالرحٌم تغٌان جوده62310

ناجح72.5513457.537.5252.536181636جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س امانى بركات حسن بركات62311

ناجح65.5453456.537.5238.5281815.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س امٌره خلف محمود السٌد62312
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ناجح7045.533.556.538243.5271815.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س انتصار صالح عبدهللا احمد62313

ناجح74.541365836245.5361817.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س انوار محمد الضبع فؤاد62314

ناجح67.547.5223727201.031181534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س اٌه محمد خلٌل محمد62315

ناجح6348.522.540.531.5206.026181335جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س بثٌنه عالء احمد عبداللطٌف62316

ناجح6347.521.53730.5199.5271814.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س حسناء حسن محمد عبدالحمٌد62317

ناجح764931.55338247.534181336جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س دالٌا محمود احمد حسن62318

ناجح71.548264035220.532181535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س دٌنا كامل شعبان محمد62319

ناجح70.550244134219.5331812.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س رحمه حماده احمد ابوالمجد62320

ناجح76.55127.55639250.0341813.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س ساره احمد اسماعٌل محمد62321

ناجح63.55122.537.530.5205.0281812.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س ساره عاطف حماد عباس62322

ناجح7950314536241.0371814.534جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س ساره محمد ابوالحسن عبدالرحمن62323

ناجح70.5503243.536.5232.5371813.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س سمٌره على صادق محمد62324

ناجح584821.534.534196.026181235جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س سمٌه جمال حمزه عبدالحافظ62325

ناجح624920.53533.5200.027181234جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س سهٌر خلف عبدالواحد حامد62326

ناجح5647.52238.530194.0281812.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س شٌماء محمد احمد محمد62327

ناجح604921.53627193.5281814.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س صابرٌن على السٌد عبدالحلٌم62328

ناجح70432236.530.5202.0301813.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س فاتن ناصر سٌداحمد عبدهللا62329

ناجح77.55426.55036244.0341615.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س فاطمه جبرٌل سعد محمد62330

ناجح775437.55336.5258.033181436جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س فاطمه جمال عارف عبدالسالم62331

ناجح76.548.5284334.5230.534181332جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س فاطمه حمدي كمال حامد62332

ناجح45.544.52034.531175.5241812.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س فاطمه سالمه محمد عبدالحمٌد62333
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ناجح5150213724183.0301813.536جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س فاطمه على عبٌد الساٌح62334

ناجح6049.52234.521.5187.5251611.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س فرحه الصاحى محمد شحاته62335

ناجح6731.530.54523.5197.5371819.532جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س فرحه محمد رضوان محمد62336

ناجح654327.547.533216.0391919.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س مرفت حماد عطا احمد62337

ناجح7238.53449.532226.0391818.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س مرٌم عبدالرحمن صدٌق موسى62338

ناجح723731.54929.5219.0391818.532جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س مرٌم عالء سعد سرحان62339

ناجح74373852.536237.5391819.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س مرٌم مصطفى عمر هارون62340

ناجح765637.555.536261.0391818.532جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س منار حمدى رشٌدى عصام62341

ناجح57333138.526185.5351817.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س مٌاده صدٌق عطا نعمان62342

ناجح61.554325336236.5361819.535جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س هاله عنتر ضاحى ابوالمحد62343

ناجح8058375839272.0391819.533جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س هبه محمد الدٌب عبدالعال62344

ناجح45.533.5243620.5159.530181634جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س هناء ممدوح نصر الدٌن ابراهٌم62345

ناجح51.53323.538.521.5168.0291816.532جرجا(المغاربة سابقاً  )مدرسة الشهٌد محمد السٌد خلف عرقان ت س ورده عبدهللا حسانٌن عبدهللا62346

ناجح4950.54042.527.5209.534181536جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةابراهٌم مرزوق شفٌق زٌن الدٌن62347

ناجح48.5473640.526198.028181435جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاحمد حماد اسماعٌل احمد62348

ناجح6552404528230.0281814.533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاحمد رمضان رزق السمان62349

ناجح52.5543541.527210.031181730جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاحمد سعد الدٌن عابدٌن جوده62350

ناجح75.553.54054.537.5261.0391814.529جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاحمد على سعد عبدالعال62351

ناجح5251.5404527.5216.0361615.530جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاحمد محمد السٌد الشمندى62352

ناجح55.547.534.54327.5208.0321614.533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاحمد مؤمن عبدالراضى السمان62353

ناجح6147.53245.527.5213.5361815.533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاسماعٌل جبرٌل اسماعٌل الزنباعى62354
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ناجح59.548.539.547.527.5222.5361615.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاسماعٌل ٌوسف اسماعٌل على62355

ناجح61.549.537.546.528223.032161533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةالباشا محمد اسماعٌل عبدالراضى62356

ناجح67.546.5404830232.0351816.536جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةالسٌد محسن صدٌق احمد62357

ناجح58.5474045.525216.0311815.534جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةالضٌفى ثروت عبدالموجود اسماعٌل62358

ناجح7453.53949.535251.035181531جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةباسم عادل امٌن عبدالعال62359

ناجح62.546374326214.536.5181630جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةجرجس ماهر مفٌد اسكندر62360

ناجح6450.535.547.520.5218.033181530جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةحسام عرفات دٌاب عبدالرحٌم62361

ناجح67.554.535.54628231.5331815.534جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةحسام محمد عبدالنعٌم حسن62362

ناجح69.5483946.529232.031161533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةحمدى خالد عبدالعاطى عبدالرحٌم62363

ناجح52.5483946.528.5214.5381815.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةرٌمون اٌمن ظرٌف رسله62364

ناجح53.547354628209.531181533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةسعد على سعد على62365

ناجح5246.5354522.5201.0301615.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةشحاته حماده شحاته حسن62366

ناجح67.550.539.54628.5232.033161635جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةشرٌف عابدٌن حداد عبداللطٌف62367

ناجح6349.54046.529.5228.533161630جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةضٌاء عبدالغنى عبدالموجود اسماعٌل62368

ناجح47513944.526.5208.032141530جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةعابدٌن رمضان عابدٌن عبدالحلٌم62369

ناجح5341.53239.526.5192.526171230جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةعابدٌن عمر عابدٌن عبداللطٌف62370

ناجح6959394831246.0331617.533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةعبدهللا حربى احمد عبدالبارى62371

ناجح5050.5374528210.530161731جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةعالء محمود اسماعٌل محمد62372

ناجح45.548.52941.526.5191.027141432جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةعلى عبدالرحٌم عبدالمجٌد على62373

ناجح69.556.538.551.535251.034181533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةفارس عرفات عطا عبداللطٌف62374

ناجح5047.5344630.5208.030161533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةكمال جمال عبدالسمٌع نعمان62375
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ناجح4838.5303622174.532.51413.534جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةكٌرلس بشرى ابراهٌم عوض62376

ناجح49.5483640.523.5197.5311610.533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمد حماده خلف السٌد62377

ناجح49.5513642.528207.0301815.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى عزت اسماعٌل62378

ناجح55.551.539.54729222.533181631جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمد خلف خالف محمود62379

ناجح7047.538.54727230.033161634جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمد خلف رمضان صدٌق62380

ناجح7252.539.547.532243.5311615.534جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمد رجب عطاهللا محمد62381

ناجح51.549.5343923.5197.5301615.533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمد سلٌمان احمد عبدالمولى62382

ناجح6148.5404228219.5321615.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمد عٌد عبدالحلٌم احمد62383

ناجح5953.539.54228.5222.531161633جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمد نعمان عبدهللا على62384

ناجح51.551.534.54026203.5301615.533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عباده حسٌن62385

ناجح69.551.5394728235.0341615.530جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمود ادباوى جادهللا فاضل62386

ناجح6351.5354225216.533141531جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمود البدرى عصام زٌدان62387

ناجح4950.53638.526200.035181631جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمود الحاوى احمد على62388

ناجح49.55138.541.526206.534171632جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمحمود نعمان عبدالراضى ابراهٌم62389

ناجح55493642.528.5211.034181534جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمنتصر عبدالرحٌم محمد محمد مرزوق62390

ناجح6942.538.554.532.5237.0391816.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمٌنا عبدالمالك عمرون عبدالمالك62391

ناجح70503646.529231.5371814.534جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةنادر اٌمن حلمى خلٌل62392

ناجح53.5403243.525194.0331415.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةنظٌر عٌاد نظٌر خلٌل62393

ناجح4438.526.53821168.0311713.533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةهانى على عزالدٌن عٌسى62394

ناجح66.549.536.55230234.534181735جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةهدرا فٌلٌب عدلى شاكر62395

ناجح434034.54028185.531181531جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةٌوسف السٌد ابوالوفا محمد62396
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ناجح47513441.526199.532161632جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةٌوسف محمود على احمد62397

ناجح75513945.524234.5361817.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاحالم شعبان عبدالرحٌم حسٌن62398

ناجح6049.5364224.5212.033161634جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاسماء عزت محمد احمد62399

ناجح5250.534.53924200.034161733جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاسماء فوزى محمود محمد62400

ناجح63.5513648.527.5226.5381817.530جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةامل رمضان عبدالعال محمود62401

ناجح63.5543954.530241.0381818.533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةانجى راضى رمزى جرجس62402

ناجح5248.535.544.527.5208.036161829جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاٌمان السٌد محمد احمد62403

ناجح61.534.532.542.523.5194.540181630جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاٌمان خلف هللا نعمان سلطان62404

ناجح765738.557.535264.0401718.531جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاٌه احمد رمضان رضوان62405

ناجح595138.55333234.5391717.529جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةبسنت عادل خله موسى62406

ناجح59.551.533.55027221.536181634جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةجٌهان محمد على عبدالجلٌل62407

ناجح575132.54929.5219.037181633جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةحٌاه محمد حسٌن عبدالعزٌز62408

ناجح69.554.5375131243.037181832جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةخلود خالد اسماعٌل احمد62409

ناجح4849.5285127203.5361716.535جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةدمٌانه اٌوب عشرى روفائٌل62410

ناجح62.551.533.549.528.5225.537.5161734جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةدمٌانه ثروت سلٌمان توفٌق62411

ناجح5451.53045.528.5209.535181730جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةرحاب عطا رشاد عبداللطٌف62412

ناجح7151.539.552.531.5246.037181728جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةرحمه محمد عبدالحمٌد خلٌفه62413

ناجح58.549.53548.528219.533171731جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةزٌنات السٌد على سالم62414

ناجح6451.532.550.529.5228.039.5151832جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةساره بخٌت جاد هللا جٌد62415

ناجح67.551.5355330237.039.5161935جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةساندى االمٌر خلف روفائٌل62416

ناجح6248.53451.528.5224.5311817.531جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةسعدٌه عطا رزق السمان62417
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ناجح4945.528.546.524193.5301716.533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةسماح على سعد على62418

ناجح4948.530.54728203.035171729جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةشرٌن نعمان خلف هللا عبداللطٌف62419

ناجح67.55135.553.533.5241.037171832جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةشٌماء محمود احمد محمود62420

ناجح50.549.5315027208.0351817.534جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةصابرٌن صابر عرقان سلطان62421

ناجح4851295026.5204.531161831جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةعائشه عزت احمد خلٌفه62422

ناجح5951314925.5215.5341717.530جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةعبٌر اسماعٌل ابراهٌم على62423

ناجح504931.54526.5202.031161532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةعبٌر زٌنهم سعد عبدالعال62424

ناجح52.55131.542.528205.530151532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةعزه جبرٌل عبالاله عالم62425

ناجح4950.532.54626.5204.532161734جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةفاتن ماهر محمود عبدالرحمن62426

ناجح4846384623.5201.5321715.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد على احمد62427

ناجح44493651.523203.531181733جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةفاطمه عٌد عبدالعاطى السمان62428

ناجح5949.54052.525226.033181732جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةفرحه عبدالحمٌد السٌد عبدالرحٌم62429

ناجح68513949.529236.5381817.534جرجامدرسة نجع عسيرى االعدادية المشتركةفرحه حمام على دردير62430

ناجح6652.5405125.5235.035171834جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةكرٌمه جمال عالم خلٌل62431

ناجح76.555.538.56034264.539.51614.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمرتٌنا بركات عبدالمالك اسكندر62432

ناجح76.553.53958.533.5261.039.5161632جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمرٌانه عزٌز جاد عبدالمسٌح62433

ناجح62.54833.54825217.037.5181335جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمرٌم سامى خلف روفائٌل62434

ناجح76.557.5405533.5262.5391715.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمرٌم ٌاسر شعبان نعمان62435

ناجح69.5524054.525.5241.537181533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةملك محمود حسانٌن على62436

ناجح78504054.532.5255.0391815.532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمنار حامد على زغلى62437

ناجح71.55138.55027238.0371816.530جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمنار عادل امٌن عبدالعال62438

(483)



ناجح454234.540.523185.033181531جرجامدرسة نجع عسيرى االعدادية المشتركةمنار محمد شعبان ابراهيم62439

ناجح56.549.539.550.524220.035171632جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةمنار ٌاسر عزت محمود62440

ناجح6750.54052.524.5234.534171633جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةنجالء محمد اسماعٌل احمد62441

ناجح71.550405227240.535171531جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةندى احمد علً احمد62442

ناجح5751.5405226226.5361715.535جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةنهله خالد نظٌر جاد الرب62443

ناجح52.548.5334723204.0331815.536جرجامدرسة نجع عسيرى االعدادية المشتركةنورهان عارف شحاته حسن62444

ناجح68.551.54052.524.5237.039171531جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةنورهان محمد رجب محمد62445

ناجح7151.5405527244.534171635جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةهبه رمضان عبدالعال محمود62446

ناجح61.551.53951.528231.532181532جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةهدٌر مؤمن رمضان نعمان62447

ناجح57.551395127.5226.029161533جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةوالء محمد فاروق احمد62448

ناجح60.55138.552.528.5231.031171534جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ٌونس حسانٌن سلٌم62449

ناجح6652.53949.529236.031181535جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة ابراهٌم جمال محمد ابراهٌم62450

ناجح58.54831.55122.5211.531181538جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة احمد حسن محمد احمد62451

ناجح62.549325328224.532171634جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة احمد عزت عبدالحمٌد عبدالموجود62452

ناجح65.5513952.529237.0321815.538جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة احمد عطاهللا كمال الدٌن عطٌه62453

ناجح70.55336.55029.5239.532181636جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة احمد محمد عبدالرحمن احمد62454

ناجح57.548.53649.530221.531171638جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة احمد ٌاسر عبدالرحمن احمد62455

ناجح57.547.538.548.528220.0301715.537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة اكرم السٌد عبدالسمٌع السٌد62456

ناجح635136.54828.5227.031181538جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة بهاء خلف نعمان صابر62457

ناجح765237.55731253.532181737جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة جبرٌل محمد جبرٌل ابراهٌم62458

ناجح72.553.536.55529.5247.032181737جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة حسام ٌاسر محمد عبدالمنعم62459
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ناجح72.553.5395229.5246.532171738جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة حسن خالد حسن محمود62460

ناجح6852.535.553.529238.532171635جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة حسٌن منصور رضوان حسٌن62461

ناجح56.5463249.526.5210.5311715.538جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن احمد السٌد احمد62462

ناجح5846.5354926.5215.032171739جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة عبدالعظٌم ٌاسر خلٌل احمد62463

ناجح60.549.53953.529231.5321817.538جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة عبدالهادى عزالعرب عبدالهادى محمد62464

ناجح73.549.537.556.533.5250.531181738جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة عرفات محمد امٌن محمد62465

ناجح6851.537.552.530.5240.032181738جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة فتوح ابوالحمد جبرٌل احمد62466

ناجح68.54334.549.533.5229.0321816.537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة محمد اٌمن عابدٌن جاد62467

ناجح68.552.5365329239.0321816.537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة محمد محمود امٌن محمد62468

ناجح59.545.530.54522.5203.031181735جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة محمد محمود محمد ابوالحسن62469

ناجح5947.5334525.5210.0331816.536جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة محمد وفقً عبدالحمٌد احمد62470

ناجح52.537.528.53821177.526151537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة محمود  عبدالفتاح محمود دروٌش62471

ناجح6442365126.5219.531161638جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة محمود عبدالرحٌم خلف محمود62472

ناجح57.536.524.541.523.5183.529161437جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة مصطفى محمد عسران احمد62473

ناجح65.54332.549.527.5218.0321616.536جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة مصطفى محمود سٌد احمد احمد62474

ناجح6043.5304923205.5301816.537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة ناصر احمد على احمد62475

ناجح67.54838.549.531.5235.0311816.538جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة ولٌد ٌاسر عبدالموجود احمد62476

ناجح61.540.5314826207.0261816.535جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة ٌوسف اشرف محمد محمد62477

ناجح69453857.532241.5341816.536جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة ابتسام عبدالناصر خلف عبدالرحٌم62478

ناجح70.556.538.55632.5254.0331816.538جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة اسماء ٌاسر محمد عبدالمنعم62479

ناجح62.542324026202.5301716.537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة الزهراء ابراهٌم عبدالغنى ابراهٌم62480
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ناجح70.55738.55634.5256.5321816.537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة امل فؤاد فؤاد رشوان62481

ناجح6540.53648.529219.0301816.538جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة امنٌه احمد محمد احمد62482

ناجح68.54737.55431238.0341816.538جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة امٌمه على محمود السٌد62483

ناجح6855375233245.034181537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة اٌمان فاضل عصران احمد62484

ناجح644935.55024222.528171637جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة اٌه صابر عبده محمد62485

ناجح64.54435.54624214.0321816.537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة حمٌده اعظم عالم عبدالحمٌد62486

ناجح73.55938.559.538268.527181736جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة خلود البدرى على محمد62487

ناجح5948.5364633222.536181836جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة خلود حلمى عبدالعزٌز ابوزٌد62488

ناجح74603758.539268.536191836جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة خلود ممدوح عبدالحمٌد احمد62489

ناجح63513546.531226.531191835جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة دعاء جمال عبدالعزٌز ابوزٌد62490

ناجح72.5553557.538258.034181737جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة دٌنا محمد محمود السٌد62491

ناجح735336.555.537255.034181737جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة رحاب احمد ابوالمجد احمد62492

ناجح6153.535.548.537235.5381818.537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة سحر سعد عبدالاله عطا هللا62493

ناجح56.54733.54736220.038181736جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة سماح عادل محمد عسران62494

ناجح7055.536.554.535.5252.0351817.537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة شهد احمد نور الدٌن محمد62495

ناجح55.548344933219.534191838جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة عبٌر عماد ماجد عسران62496

ناجح624834.54331.5219.028181737جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة عال مجاهد احمد احمد62497

ناجح494732.53827193.530161535جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة لمٌاء عاطف بدرى على62498

ناجح5441.5314230198.529181635جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة ماجده احمد جابر احمد62499

ناجح70.5594059.539.5268.5361818.537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة مروه عبدالعاطى محمد احمد62500

ناجح75593959.539271.5361817.536جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة مرٌم اشرف اسماعٌل على62501
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ناجح66.549.53849.533236.535181834جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة ملك عبدالناصر عبدالرحمن محمد62502

ناجح69.55638.559.539262.5361817.538جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة ملك منصور خلف عبدالرحٌم62503

ناجح704737.549.536.5240.535181835جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة منال عثمان لطفى احمد62504

ناجح564534.54028.5204.033181735جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة نجالء احمد عبدالباسط عبدالرحمن62505

ناجح6447.5344629220.530181638جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة نرٌمان اسماعٌل عبدالحمٌد احمد62506

ناجح5637.535.54833.5210.530181537جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة هاجر محمد احمد احمد62507

ناجح53.538374732.5208.030181535جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة هٌام محمد كمال عبدالفضٌل62508

ناجح5437.537.544.529.5203.0311815.536جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة ٌسرا صبرى السٌد احمد62509

ناجح60.551.53357.532.5235.032181834جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةابراهٌم حسن عطا ابراهٌم62510

ناجح4244.52852.527.5194.5301414.535جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةابو المجد اسماعٌل ابو المجد احمد62511

ناجح42.55227.55727.5206.533141735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد بهنسً جابر بدري62512

ناجح545531.557.533231.0351817.534جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد حمدى ابو المجد محمود62513

ناجح41.550.531.556.532.5212.534141935جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد عز فاضل نعمان62514

ناجح59.55533.55835241.032181936جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد عطا جابر محمود62515

ناجح4546.530.55629.5207.531161733جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد عطا عبدالحمٌد مرسى62516

ناجح505029.55732.5219.032181634جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد على ابوزٌد عمر62517

ناجح50.55531.558.533.5229.033181933جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد عماد رمضان السٌد عباس62518

ناجح6255.53258.531.5239.532181834جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالرحٌم محمد62519

ناجح51553258.533229.533161933جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد منصور محمد ابو العال62520

ناجح58563258.532236.534161935جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر عبدالحمٌد عبدالعزٌز62521

ناجح6356325833242.036181936جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاالمٌر امجد فوزى كامل62522
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ناجح56553256.533.5233.0341818.536جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاٌهاب رافت الصاحى على62523

ناجح49.5513057.531.5219.534.5161935جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةتادرس حافظ عشم غبلاير62524

ناجح52.5563258.533.5232.532181936جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةتغٌان عباس تغٌان جوده62525

ناجح55.556325833.5235.034181934جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةحسام الدٌب مختار عطٌه62526

ناجح5456335833234.0351818.535جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةحماده السٌد نعمان عبدالحلٌم62527

ناجح575632.55833.5237.036181936جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةزكرٌا عٌاد نعٌم سعٌد62528

ناجح62.55632.55835.5244.534181934جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةشرف الدٌن مؤمن شرف الدٌن محمد62529

ناجح73.556375836.5261.0351619.534جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةشهاب محمد عبدالرحٌم محمد62530

ناجح70.55936.558.532256.536181834جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةطارق عبدالمنصف محمد على62531

ناجح48.55633.55832.5228.534151734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةطه نشات فرج احمد62532

ناجح40.554335832217.530171733جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن خالف محمود ابو العال62533

ناجح5252.5335935.5232.034181732جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عرفه عثمان سالمان62534

ناجح67.556355933250.534181732جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز رضوان62535

ناجح495031.558.533222.032181732جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعبدهللا عارف محمد عطٌه62536

ناجح4543.5285224.5193.0301617.532جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبده عبدهللا حفنى62537

ناجح55.553.53558.528.5231.030161733جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعلى هشام محمد حامد62538

ناجح44.549.5335731.5215.532161933جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعمر اشرف كمال عبدالنعٌم62539

ناجح62.556355933.5246.032181835جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعمر عبدالمنصف محمد على62540

ناجح5056335933231.034161835جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعمرو عبده صابر ابوالحسن62541

ناجح42.550255830.5206.030161734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعمرو عالء امام عبدالمبدى62542

ناجح51.55432.558.533229.5341616.536جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةفهد عارف عبدالرحٌم السٌد62543
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ناجح48.552.532.55532220.533181734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةكرم مٌالد جابر لوندى62544

ناجح49.55429.557.532222.5321616.534جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةكرٌم صابر احمد ٌونس62545

ناجح49.554.533.558.532.5228.534181834جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحسن مرعً دردٌر مرع62546ً

ناجح4953.533.55932227.034181733جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد احمد احمد محمود62547

ناجح4554.53558.532.5225.530181735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد احمد بدوى محمد62548

ناجح54.555315831.5230.032181735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد محمد السٌد62549

ناجح50.55033.558.532224.532141734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد جابر خلٌفه رضا62550

ناجح54.54934.558.533229.5331516.534جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد حسانٌن كامل محمدٌن62551

ناجح76.558.538.55938.5271.0361616.535جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن السبع حسٌن62552

ناجح534732.558.534.5225.532151733جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى محمد منصور62553

ناجح47.5422857.525200.031161733جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد طلعت محمد عبدالمبدي62554

ناجح5245315631.5215.533141733جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد عبدهللا محمد نورالدٌن62555

ناجح474627.556.530207.033151736جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر فراج محمد62556

ناجح61.550.533.558.533.5237.5331416.532جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد عصام صابر محمد62557

ناجح52462956.531214.5331315.534جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد كمال محمود رضوان62558

ناجح4649.5325630213.5301414.534جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمود جابر محمد محمود62559

ناجح5851.53258.534.5234.535151735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمود حمدى دٌاب محمود62560

ناجح70.55734.55836.5256.533151734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمود عاطف احمد محمد62561

ناجح6551.532.558.534241.532131633جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمود عالء تغٌان محمود62562

ناجح544731.559.533225.032141735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد فرغل62563ً

ناجح69.548.53257.533240.531131735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمود هانى محمد على62564
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ناجح53.547.529.557.531219.033141733جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمروان احمد كامل عبدالجواد62565

ناجح57.55532.55833236.0331517.535جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمصطفى جمال احمد خلٌفه62566

ناجح7458375933261.038161834جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمصطفى راضى مصطفى عبدالمنعم62567

ناجح5148.532.55732.5221.532151734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمعتز مصطفى عبدالمطلب مصطفى62568

ناجح51.548.532.558.527.5218.536131736جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمٌنا رفعت عبدالمالك اسخرون62569

ناجح4643.5315629205.5361314.536جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةٌسى محروس سمٌر سٌدهم62570

ناجح6449.535.558.534241.535161736جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةٌوسف اشرف عطا تمام62571

ناجح6548.53358.534239.0321516.535جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد محمد خلٌل62572

ناجح5051.529.55431.5216.5321616.532جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاكرام حسن محمود حسن62573

ناجح60.549.533.55328224.533171733جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاالء جبرٌل عشرى محمود62574

ناجح52.548.52751.530.5210.030151733جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاالء نصر حلمى عبدالرحمن62575

ناجح72.553.530.55132239.533161734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةامانى خلف قاسم حفنى62576

ناجح6545.529.549.529218.531161733جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةامٌره محمود محروس صادق62577

ناجح6149.5264928213.5301516.533جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاٌمان عصام صادق احمد62578

ناجح62.554295234231.533171735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاٌه شفٌق امٌن همام62579

ناجح71.553.5315133.5240.533151833جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاٌه عرفات عطا شحاته62580

ناجح575330.54625.5212.030151735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةباتعه البدرى كمال محمد62581

ناجح55.54727.54630206.031161735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةحسناء ناصر على توفٌق62582

ناجح495128.55130.5210.038161734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةدمٌانه رسمى موسى روفائٌل62583

ناجح735430.550.532.5240.533161736جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةدنٌا حمدى جابر عطا62584

ناجح54.55130.55028214.029151734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةرحاب ابوالحمد سباق على62585
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ناجح63.555.530.55134234.535.5161734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةروجٌنا بولس سمٌر سٌدهم62586

ناجح6550295332.5229.533151734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةروجٌنا على محمود رضوان62587

ناجح69.551.53456.535.5247.031161734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةزهراء عادل على ابراهٌم62588

ناجح5848.529.54931216.033151735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةزهراء محمد ابوزٌد عمر62589

ناجح5853305234227.039151736جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةساره لوندى رٌاض لوندى62590

ناجح5652305132.5221.537.5151734جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةسهام انسى راغب سعٌد62591

ناجح61533150.532.5228.038151735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةسٌمون شعبان فارس رفائٌل62592

ناجح51.5492947.531208.0331616.536جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةشهد عالم حسب عالم62593

ناجح52453155.529.5213.033131834جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةشٌماء ضاحى محمد ابوالعال62594

ناجح6347.533.554.530228.535161735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعبٌر صالح عبدالغنى احمد62595

ناجح56.54530.55730219.0321617.536جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعبٌر عبدالعاطى تغٌان جوده62596

ناجح68.546.534.55628233.532151736جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعبٌر محروس سلطان رفاعى62597

ناجح63.5463158.528.5227.530151735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةعلٌاء خالد على خلٌفه62598

ناجح58.55032.558.528227.5331518.534جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةفاتن محمود تغٌان محمود62599

ناجح6644.53255.529.5227.536181635جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد فؤاد سعد62600

ناجح6851.536.558.530.5245.036181636جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد حسٌن تمٌم62601

ناجح68.547325830235.5341916.534جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةلواحظ محمود محمد ابوالدهب62602

ناجح43.54024.54222.5172.5321613.533جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمارٌمان عماد نعٌم سعٌد62603

ناجح6845.531.557.528.5231.034171735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةملك شعبان صدٌق احمد62604

ناجح58.54731.555.528.5221.0301715.534جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمنار رمضان عبدالراضً محمد62605

ناجح63.545.533.55829.5230.036171735جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمنار صدقى فاروق رضا62606
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ناجح5948.5325629224.532171635جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمنه احمد تمٌم محمود62607

ناجح49.548.529.55428209.531171536جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمنه هللا حسن السٌد عبدالمنعم62608

ناجح6144.53454.530224.032171635جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمنه على رمصان عبدالمبدى62609

ناجح564831.556.530222.033181636جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمها النحاس موسى محمد62610

ناجح54.544.5315529214.0351713.532جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةنوره عبدالفتاح عٌسى سلٌمان62611

ناجح6344.53456.529227.0311715.535جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةنورهان عبده سلطان سالمان62612

ناجح634829.558.529.5228.534161536جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةهدى بهنسً جابر بدري62613

ناجح5744.530.556.529217.534161635جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةوفاء عطا محمد بهنساوى62614

ناجح614736.550.535.5230.535171539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىابراهٌم احمد ابراهٌم محمد62615

ناجح58.557.535.556.537.5245.5371916.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاحمد البدري احمد عبدالنب62616ً

ناجح52.548.5275436.5218.534171439جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاحمد حمدى ابو الحسن احمد62617

ناجح70.5564057.537.5261.5381717.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاحمد سالم احمد محمد62618

ناجح705836.557.536.5258.538191739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاحمد عصام محمد عبدالمنعم62619

ناجح51.540.534.54828202.5371616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاحمد محمد على ابو المجد عبدالعال62620

ناجح72.5533758.540261.0371916.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاحمد محمود احمد محمد62621

ناجح51.540.5264128187.031171639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاٌهاب جمال محمد احمد62622

ناجح5048.530.55336.5218.5331716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىتامر محمود ابوضٌف احمد62623

ناجح64.549.53757.538.5247.037161639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىحازم محمد سٌد محمد62624

ناجح5446.532.545.532210.534161639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىحسن عطا حسن محمود62625

ناجح574532.552.536223.0351816.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىحسن علً عابدٌن محمد62626

ناجح54.548.53055.537.5226.037181639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىحسٌن حسنى خلف احمد62627
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ناجح46.548255131.5202.035191539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىحماده رجب ابو ضٌف احمد62628

ناجح7057.5395938.5264.0401916.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىحمدي محمود حمدي عبدالاله62629

ناجح445028.55735.5215.0331716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىخلدون عارف عثمان احمد62630

ناجح5248.535.556.536.5229.034161639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىسامح السٌد عبدالغنى احمد62631

ناجح4649.531.55737.5221.537141639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىصالح جابر على صالح62632

ناجح59.545.534.55339231.5381416.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىطارق على محمد موسى62633

ناجح76503759.539.5262.0381616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىطه االمٌر احمد حسن62634

ناجح714638.56038.5254.0381616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن السٌد احمد السٌد62635

ناجح55513554.536.5232.0401816.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىعبدهللا ممدوح احمد احمد62636

ناجح62.55132.550.535.5232.0391616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىعماد عبدالرحٌم محمد سلٌمان62637

ناجح5143.524.546.532.5198.0331515.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىعمر خلف احمد اسماعٌل62638

ناجح544932.554.534.5224.5381516.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىفارس ممدوح الرملى محمد62639

ناجح57.54829.549.535219.5361616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىكرٌم جبرٌل عبدهللا محمد62640

ناجح47442952.532.5205.0331516.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمد احمد ابوضٌف احمد62641

ناجح54.550.531.554.535226.0371716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمد امٌن محمود محمد62642

ناجح69.55535.55738255.037151739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمد جمال محمد احمد62643

ناجح69.550.534.558.536249.038151639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمد خالد احمد فؤاد62644

ناجح71543458.536.5254.039161639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمد عبدالحمٌد محمد السٌد62645

ناجح4850305132.5211.5341516.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمد عبدالوارث فراج ابراهٌم62646

ناجح56.53029.55333202.0381616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمد عصام جاد احمد62647

ناجح7659395839.5271.5401716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمد فرغل جابر فرغل62648
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ناجح5347.5355129.5216.037171639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمد محسن سعد عبدالرحمن62649

ناجح49.54428.55332207.035171639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمد ٌاسر صابر على62650

ناجح73.5563859.538265.0401716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمود احمد محمد سلٌمان62651

ناجح74.553.535.553.534.5251.5401716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمود شعبان محمود محمد62652

ناجح66.55634.55433244.040171639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمصطفى زٌن العابدٌن جابر مطاوع62653

ناجح434833.55127.5203.0321616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمصطفى محمود صدٌق على62654

ناجح5147355030213.0301616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىناصر احمد عزب احمد62655

ناجح57.55337.554.531.5234.033171739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاسماء محمد سٌد جبرٌل62656

ناجح595337.55534238.5371716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاٌمان احمد ابراهٌم محمد62657

ناجح7451385733.5253.5401716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاٌه جمال احمد على62658

ناجح71.550.53754.531.5245.0401716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاٌه صابر النقى ابراهٌم62659

ناجح595637.55736.5246.032.51616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىبسنتى تادرس عبدالمسٌح جابر62660

ناجح7058.5385535.5257.0361716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىتبارك كمال عثمان احمد62661

ناجح65.554365531.5242.034171539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىجمالت علً جابر سٌداحمد62662

ناجح7154.537.554.536253.5381716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىجٌهان عثمان احمد محمد62663

ناجح605034.55432230.5361816.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىحسناء ابراهٌم محمد ابراهٌم62664

ناجح6450.53353.533234.0381616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىحسناء احمد محمد ابراهٌم62665

ناجح60.55137.553.536238.536171639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىخلود خضٌرى محمود ابراهٌم62666

ناجح5950345435.5232.5341717.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىدعاء اٌمن جمال على62667

ناجح6853375534247.0361716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىدنٌا علم الدٌن سٌداحمد احمد62668

ناجح64.553365335.5242.0361616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىدنٌا ولٌد محمد محمد62669

(494)



ناجح704937.553.535245.0371716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىدٌنا جبرٌل محمد عبدالاله62670

ناجح66513754.534242.5361716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىدٌنا عبدهللا احمد محمد62671

ناجح6550365033.5234.5361716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىرحاب ابوالوفا محمد احمد62672

ناجح7354.538.555.535256.5401716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىرحاب جبرٌل عبدالعظٌم عبداللطٌف62673

ناجح61.55033.558.536239.5331716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىرحمه عالء بدوى كمال62674

ناجح655537.55536248.5321716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىرضوى اشرف محمد حافظ62675

ناجح58.54636.550.534.5226.034171639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىروان جمال غرٌب حسٌن62676

ناجح6050.534.55136232.0341716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىرٌهام محمود خالف عبدالباقى62677

ناجح68.550364530229.5391617.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىزهراء حسن احمد حفنى62678

ناجح69.5563350.533242.035171739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىساره محمد ٌوسف محمد62679

ناجح62.545334930219.5301716.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىسها عبدالناصر احمد محمد62680

ناجح69.54933.545.530.5228.031151739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىسهٌر خالد محمود اسماعٌل62681

ناجح70.55436.548.537246.5391717.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىشهد السٌد على براهٌم62682

ناجح61.54530.54328.5208.530171639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىصابرٌن محمد السٌد عبدالاله62683

ناجح6345.5364329.5217.033171639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىعبٌر محمد زٌدان شحاته62684

ناجح6241.53745.523209.034161639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمرٌم محمد شمس الدٌن عبدالباقى62685

ناجح75.5583952.535.5260.538171739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىملك ابو السعود محمود ٌوسف62686

ناجح765539.554.536.5261.539171739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىملك على ابراهٌم عبدالرحمن62687

ناجح71.55135.55428240.034161739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىملك مٌمى شحاته عٌد62688

ناجح4531.526.538.525166.528171739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمنار جابر محمد محمود62689

ناجح49.54930.54123.5193.5301715.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمنار عبدالظاهر محمد احمد62690
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ناجح675835.549.535245.039171739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمنار عماد محمد سلٌمان62691

ناجح67.551.535.547.530232.036161739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمنى رفاعى على السٌد62692

ناجح5647.530.546.527207.5331616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمٌرنا عماد نعٌم جادهللا62693

ناجح60.5422941.521.5194.5261616.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىنجالء فتحى محمد محمد62694

ناجح54.547374436218.536171739جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىندى السٌد على ابراهٌم62695

ناجح7760405940276.039171639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىندى عبدالمجٌد عز عبدالمجٌد62696

ناجح64383447.524207.532171639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىندى هانى عبدالمنعم شبل62697

ناجح55353546.527.5199.0311515.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىنرمٌن اسماعٌل محمد موسى62698

ناجح59.551.533.556.537238.038151639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىنرمٌن سالم عثمان احمد62699

ناجح63.552.53355.536.5241.0381816.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىنعمه فتحً احمد محمد62700

ناجح6352.53156.538.5241.538171639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىنهاد سعود ٌوسف محمد62701

ناجح5855.536.554.537.5242.038181639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىنورهان احمد ٌوسف محمد62702

ناجح70.557.53651.538.5254.0381815.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىنورهان خالد محمد سلٌمان62703

ناجح5851.528.553.538229.5341815.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىورده حسٌن محمد حسٌن62704

ناجح665230.553.537.5239.536161639جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىوالء رفعت على عبدالراضى62705

ناجح73.55634.55338255.0371515.539جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىٌاسمٌن الضبعى احمد السٌد62706

ناجح66.555375834250.5381617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاحمد بسٌونى على محمد62707

ناجح67.55337.555.533.5247.0311617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاحمد حمدى احمد عبدالاله62708

ناجح6349.53750.532.5232.5371617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاحمد خالد احمد محمد62709

ناجح60.554.535.55532237.5341617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاحمد شعٌب محمد السٌد62710

ناجح78.558375939271.5381817.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاحمد صابر محمد محمد62711

(496)



ناجح615436.551.533.5236.5331616.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالمجٌد السٌد احمد62712

ناجح73.5563757.535259.0371717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاحمد منتصر احمد على62713

ناجح67.55637.556.535252.5361817.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاسالم بدوى عبدالنعٌم مبارك62714

ناجح60.55236.553.533.5236.0351715.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاكرم احمد السٌد عبدهللا62715

ناجح5642.536.553.535223.5331516.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد حمدون السٌد محمد62716

ناجح6040.53750.533.5221.5321617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةبدر احمد رفاعى محمد62717

ناجح7357375534.5256.5351617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةتامر احمد بدرى محمد62718

ناجح7355375634.5255.5341617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةحسن محمود ابراهٌم محمد62719

ناجح73.555.535.558.533.5256.5381717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةخالد ولٌد فهمى محمد62720

ناجح665736.55633.5249.0341717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةراضى عبدالعظٌم محمود عبادى62721

ناجح74.55737.55835.5262.5311717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةرومانى وجٌه وهبه عجاٌبى62722

ناجح58.5563755.532.5239.538161440جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد حسن عبدالعال نور الدٌن62723

ناجح55.550.5345531226.0361616.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةشرٌف احمد محمد جمعه62724

ناجح7556375534.5257.5371617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةصالح رجب صالح محمد62725

ناجح79.5563758.536267.0371517.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةصالح زكرٌا عبداللطٌف محمد62726

ناجح785536.557.535.5262.5371617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةعاصم احمد محمود محمد62727

ناجح6458375533.5247.5361717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةعبدالجواد حسٌن عبدالجواد احمد62728

ناجح63.556.537.55433244.5381615.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حسن عبدالعال ابراهٌم62729

ناجح695638.55636255.5391718.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد احمد عبدالمجٌد62730

ناجح66463552.533.5233.0361717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد رمضان محمد62731

ناجح625233.550.534232.0381716.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا السٌد محمد احمد62732
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ناجح71553755.534.5253.0381617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا على محمد ابو العال62733

ناجح795938.558.539.5274.5401717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةعمر عابدٌن ابو الحمد محمد62734

ناجح49.550365433222.538161640جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةفؤاد الشرقاوى فؤاد محمد62735

ناجح61.556375633.5244.0381617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةكرم السٌد احمد عبدالعال62736

ناجح62.552.537.55633241.5361717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم حمدون ابراهٌم احمد62737

ناجح6855.5375433.5248.0381817.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم ضاحى ابراهٌم عبدالعال62738

ناجح66.54837.55233.5237.5381717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةكمال السٌد كمالى مرزوق62739

ناجح66.554.53754.533.5246.0361817.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمازن الحسٌن مصطفى محمد62740

ناجح68.5563755.533.5250.5381817.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد سلٌم احمد62741

ناجح67.55738.555.534.5253.0381817.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالعاطى محمد62742

ناجح67583754.533.5250.0381817.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد محمد عبدالاله62743

ناجح795838.55837270.5381516.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد العبد عثمان حسٌن62744

ناجح61.5533654.534.5239.5371717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جبرٌل الصٌاد احمد62745

ناجح67563756.533.5250.0361817.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جبرٌل عبدالقوى احمد62746

ناجح72.55837.55934.5261.5381817.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جالل ابراهٌم محمد62747

ناجح64.5523754.533.5241.5381816.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حمام على احمد62748

ناجح75573556.535258.538171840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد خالد محمد محمد62749

ناجح7557.54057.539269.039181940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر عبدالاله نور الدٌن62750

ناجح77.55739.559.536269.532181940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عزالدٌن ابوالمجد محمد62751

ناجح6850.53957.535250.038181840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عٌد عباس عبدالرحٌم62752

ناجح68.548.539.558.534.5249.526171740جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد قرشى احمد عبدالاله62753
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ناجح53.5302043.520167.02011.51040جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود احمد عبدالحمٌد62754

ناجح77564058.536267.538171940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ممدوح فٌصل عبداللطٌف62755

ناجح64.54739.555.533239.538171840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد جبرٌل ابوزٌد62756

ناجح685339.55933.5253.037161840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالرحمن اسماعٌل62757

ناجح71.55739.55935.5262.534171740جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالوهاب سلٌمان62758

ناجح71.554.53958.534257.536161940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمود حربى شاكر لحمد62759

ناجح70.55739.55935.5261.540161840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمود حمدى محمد عبداللطٌف62760

ناجح70.55639.558.534.5259.038151840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمود ربٌعى حسٌن محمود62761

ناجح71.552.539.55935257.538171940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمود رشاد محمود ابو رحاب62762

ناجح7256405634258.0371718.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمود عالء عبدالحمٌد السٌد62763

ناجح655238.55631.5243.038151840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد محمد62764

ناجح74543858.536260.538151840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد السٌد رضوان62765

ناجح72.55439.558.534258.536151840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد سعد الدٌن محمد62766

ناجح715639.557.535259.0381717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى جابر سٌد جابر62767

ناجح70.55439.558.535257.5361418.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى زٌن العابدٌن مصطفى احمد62768

ناجح624538.55929.5234.034141840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى عبدالرحٌم محمد عبدالاله62769

ناجح705439.55534.5253.036161740جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد عبدالرحٌم حفنى على62770

ناجح50.536.537.549.530.5204.533131240جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالرحٌم احمد ابراهٌم62771

ناجح71.55739.557.534.5260.0381617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالرحٌم رمضان محمد62772

ناجح735839.557.534.5262.5381617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف على محمد ابو العال62773

ناجح73.55939.55935266.0371617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاحسان البدرى محمد عبدالعال62774
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ناجح65.55439.55934.5252.5361717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاسراء عادل محمود حفنى62775

ناجح725539.558.534.5259.5341617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاسراء فالح امٌن محمد62776

ناجح735539.557.534259.0381617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاسماء ابوعمره محمود احمد62777

ناجح79584059.537273.5381717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاسماء مجدى احمد صبرى62778

ناجح73.559405937268.5381717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاسماء محمد ثابت محمد62779

ناجح675339.559.532.5251.5341717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاسماء محمد صابر محمد62780

ناجح76.5594059.536271.0381617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةافراح محمود عبداللطٌف السمان62781

ناجح77.5584058.537.5271.5381717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةامانى نصر عبدالعاطى محمود62782

ناجح74.558.539.55736265.5371717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةامل عاطف ابوالحمد محمد62783

ناجح64.55839.559.534.5256.0381717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةامنٌه السٌد عبدالحمٌد الراوى62784

ناجح62.5403555.533226.0311615.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةامنٌه صابر محمد عبدالحق62785

ناجح74.55939.559.533.5266.0381717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةانجى ابراهٌم جبرٌل ابوزٌد62786

ناجح65.55539.559.533.5253.0361717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةانشراح رشاد ابوالمجد حمٌد62787

ناجح74.558.539.55735.5265.0381617.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاٌات عادل عطا احمد62788

ناجح7856.539.559.536269.5381717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان نور الدٌن عبدالاله نور الدٌن62789

ناجح77.55939.55935.5270.5381717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةحسناء عبدالناصر محمود ابو العال62790

ناجح77.55939.559.537.5273.036171940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةرباب السٌد محمد مقبول62791

ناجح785839.55735.5268.0351618.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةرقٌه جبرٌل على احمد62792

ناجح77.55939.55837271.035161940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةرقٌه صابر احمد عسران62793

ناجح71573955.536258.533171940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةرقٌه لطفى محمد احمد62794

ناجح58.550.53955.532.5236.029171840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةزهراء صالح محمد على62795

(500)



ناجح7556.539.555.536.5263.036181940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالباسط عبدالراضى محمود62796

ناجح75.55437.55535.5257.536181940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةسحر احمد محمد محمد62797

ناجح795839.55637.5270.035181940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةسلمى السٌد احمد محمد62798

ناجح68.556.539.554.535.5254.531181840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةشهد رضوان عزت رضوان62799

ناجح635539.55632.5246.032181740جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء حمدي امٌن محمد62800

ناجح73.557395835262.535191940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد عبدالعظٌم عبدالواحد62801

ناجح74.55939.55635.5264.536181940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء مؤمن محمد تمام62802

ناجح74.55739.55735263.034181940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةصابرٌن ابو بكر عبدالعاطى محمد62803

ناجح75.558.5405536265.0361717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةعزه عبدالعظٌم محمد امٌن62804

ناجح7858405836.5270.538171840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةعلٌاء عادل ابوالحمد عبدالمجٌد62805

ناجح755639.558.534263.034171940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه صالح محمد عبدالراضى62806

ناجح75.5584055.533.5262.532161840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةفرحه محمود محمد عبداللطٌف62807

ناجح69.5563958.534.5257.536161940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةكرٌمه احمد على محمود62808

ناجح77.553.536.55034.5252.035171940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمروه عصام محمد موسى62809

ناجح75.555395232253.533161840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم ابوبكر عبداللطٌف السمان62810

ناجح71.554.53956.533.5255.035181940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم احمد عبدالرحٌم على62811

ناجح69.55639.557.536258.5371817.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم السٌد عباس عبدالرحٌم62812

ناجح80573958.536270.538181740جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمنار مؤمن سلطان احمد62813

ناجح78.55739.557.536268.5381717.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمنه هللا عبدالخالق محمد السٌد62814

ناجح77.55938.556.536.5268.0381718.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمنه هللا فرج ابو زٌد نور الدٌن62815

ناجح78.55939.55537269.037161840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمى عادل السٌد محمد62816
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ناجح8058395937273.038171840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةمٌار نوح مصطفى ابوالمجد62817

ناجح8056.539.556.537.5270.038171940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةنجالء راجح توفٌق ابراهٌم62818

ناجح71.55639.55836.5261.537181840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةنحمده محمد عزت ابو الٌزٌد62819

ناجح78.55639.559.540273.538171840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةندى على صابر احمد62820

ناجح77.557.539.55936269.5361619.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةنهى السٌد محمد تمام62821

ناجح75.55739.55836266.0351819.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةنورا عاطف عبدالحمٌد محمد62822

ناجح76.55739.55939271.0381818.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةهاجر احمد محمد احمد62823

ناجح69.55739.559.537262.536191840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةهاجر ناصر توفٌق عبدالعال62824

ناجح7655.539.558.537.5267.038161840جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةهانم رشاد محمد مقبول62825

ناجح805939.55735.5271.036181940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةهدى محسن محمد عباس62826

ناجح77.55838.55239265.038181940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةهٌام محمد على عبداللطٌف62827

ناجح77.5593958.536270.038181940جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةوالء اٌمن محمد احمد62828

ناجح765939.55936.5270.0381819.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةٌارا محمد حسن ابو الحمد62829

ناجح785839.55937271.5381819.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن صابر محمد مقبول62830

ناجح785839.55835.5269.0371818.540جرجامدرسة الخالفٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عاطف السٌد محمد62831

ناجح61.555.53748.535.5238.034171739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد توفٌق عمر62832

ناجح61.551.5294734223.0361617.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد جابر السٌد نعمان62833

ناجح7159335737.5257.537181839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد جاد عطٌه محمود62834

ناجح61.552324936.5231.034151739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد جمال محمد عمار62835

ناجح72.557305137247.5361817.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد خالد محمد احمد62836

ناجح7257315034244.0351617.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالجواد احد السٌد62837
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ناجح5751304533.5216.533171739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد على عبدالغنى عمر62838

ناجح7657314837249.037171739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد محسن ابو السعود احمد62839

ناجح65.55528.54737233.034171839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد محمد ابراهٌم محمد62840

ناجح56.54830.54232209.0311516.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد محمود عبدالرحمن عبداللطٌف62841

ناجح61.551.528.54832.5222.036151739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد محمود محمد بطٌخ62842

ناجح6356.533.55034.5237.537171839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد مدنى عبدالعاطى حسن62843

ناجح72.554.53956.538260.537181839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح السٌد على62844

ناجح69.554.5325336.5245.535171739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةادهم ناصر علً جادهللا62845

ناجح56.548.531.550.536.5223.5341616.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاسالم ابوالحمد حسن فراج62846

ناجح7351.531.55037243.037151739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاسالم محمد محمود هالل62847

ناجح65.55130.547.536.5231.035151739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاكرم ٌاسر فاٌز الحرٌف62848

ناجح53.547.53046.533.5211.034151739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةالضوى صالح الضوى عبدالحلٌم62849

ناجح63.54632.54534221.037171739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاٌهاب حسن عبداللطٌف رضوان62850

ناجح5542.530.54430.5202.537151739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةحافظ حسنً عبدالحافظ ابراهٌم62851

ناجح5445.5324034205.536171739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةحسام صابر محمد احمد62852

ناجح5148.529.544.534.5208.032171539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةحسن احمد محمد سلٌمان62853

ناجح6755.529.54628.5226.5311713.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةحسن عطا السٌد عبدالوارث62854

ناجح61.550.529.546.527.5215.533171739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةحسٌن عطا السٌد عبدالوارث62855

ناجح635230.546.527219.031171739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةحماده احمد عطٌه محمود62856

ناجح73.55434.546.535243.5381517.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةحمد احمد معروف احمد62857

ناجح5937.531.54123.5192.535171639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةرافت حمدى محمد احمد62858
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ناجح5037.52839.524.5179.531151639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةرضوان الشمندى رضوان الشمندى62859

ناجح72.556354836247.5371716.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةشهاب ناصر محمد كمال الدٌن62860

ناجح4939.532.539.533193.5281716.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةصالح محمد منصور ابوالعال62861

ناجح7451.53452.536248.033171839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةطارق ناصر عبدالحلٌم جبالى62862

ناجح5231.527.535.527.5174.033141639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةطه حسٌن محمود هرٌدي62863

ناجح60.545.5304429.5209.537171639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعاصم خلف السٌد عبدالموجود62864

ناجح4537.526.541.525175.535171639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد شعبان عبدالحمٌد على62865

ناجح5347.53342.531.5207.5331516.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد السٌد حسن62866

ناجح574030.53727.5192.0311516.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد صادق محمد62867

ناجح5744.53239.531204.033151739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن منصور على حسٌن62868

ناجح53.5453038.530197.033151739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم حسٌن عبدالرحٌم السٌد62869

ناجح5238.528.54426189.033171739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم شوقى على عبدالرحٌم62870

ناجح69.54937.552.532.5241.036171839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدالكرٌم احمد السٌد محمد62871

ناجح605028.55235.5226.035171839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدهللا االدهم ٌاسٌن عطٌه62872

ناجح60.548.532.548.531.5221.533161739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدهللا الجرو صالح حسن62873

ناجح57.547.5314629211.0351616.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدهللا خلف عبدالغنً خلٌفه62874

ناجح6946.529.551.534.5231.0351616.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمدٌن رمضان السٌد62875

ناجح615029.552.528.5221.5351715.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدهللا مؤمن ابوالوفا خلٌل62876

ناجح7053365636251.0371716.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبده مدحت عبده عبدالعال62877

ناجح775238.558.534260.037161739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعلى جرٌو عطٌتو على62878

ناجح50.541.52747.522.5189.0361715.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعلى حمدى عبداللطٌف محمد62879
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ناجح6749.534.550.535236.5351616.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعلى محمد احمد عبداللطٌف62880

ناجح47.547284930.5202.0331415.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعمار قاعود عبدهللا ٌوسف62881

ناجح7655.537.55334.5256.5381717.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعمار محمد ابوالحمد السٌد62882

ناجح6443.53552.529224.0331616.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعمر خالد معداوي احمد62883

ناجح7149.5345136241.5351716.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعمر رمضان عبده عثمان62884

ناجح6341.533.550.534222.5331616.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعمر طلعت سمٌر عبدالعال62885

ناجح59.536.5274428.5195.5351517.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعمر نصر عبدالقوى ابوالحسن62886

ناجح76.548385336251.535171639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعمر ٌوسف على ٌوسف62887

ناجح61.550.5394928.5228.535171539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةفارس صبحى صابر مرزوق62888

ناجح7153.539.55936259.037171939جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةكرٌم نصر عبدالقوى ابوالحسن62889

ناجح68.551.5345232.5238.535171939جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف محمد السٌد احمد62890

ناجح67.54333.55535234.033171939جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمد امام عارف متولى62891

ناجح6447.534.54935230.029151739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمد حربً رضوان حج62892ً

ناجح66.551375434.5243.037151839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمد حسن محمد سلٌمان62893

ناجح70.553.53754.536251.537171839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحٌم محمد عبدالراضى62894

ناجح73.549.535.558.535252.035171839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمد عشري محمد عل62895ً

ناجح5939.527.54733206.034151639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمد ماضى محمود محمد62896

ناجح62.542.526.55135.5218.0341516.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمد محمود فالح محمد62897

ناجح72.554.54058.536.5262.0371718.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمد هانى محمد فاروق عبدالعزٌز62898

ناجح6650.534.55435240.035171939جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر فتحى محمد62899

ناجح665032.55036234.535171839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود ابوالنجا عبدالمجٌد احمد62900
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ناجح495029.551.531211.0331615.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود حمدى محمود مرس62901ً

ناجح57.549.529.553.534.5224.531161839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود رفاعى ابراهٌم قناوى62902

ناجح6750.54053.537248.030171839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود شٌبت الحمد ابوبكر احمد62903

ناجح634938.55435.5240.034171839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالباسط محمود عالم62904

ناجح575229.55129.5219.033181639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالحارس احمد احمد62905

ناجح70.556.539.555.537259.038182039جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود عطٌتو فهمى عبدالرحمن62906

ناجح67.547.5405837250.037172039جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود عماد محمد فراج62907

ناجح62.55434.55230.5233.5331618.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عطا محمد62908

ناجح615533.55330.5233.0331718.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود محمد على نورالدٌن62909

ناجح675532.549.529.5233.5281618.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود محمد السنارى62910

ناجح71.552.536.556.533.5250.532171839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمروان احمد محمد محمد62911

ناجح6253.532.551.531230.5311618.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمروان محمد محمود احمد62912

ناجح5653.53351.527221.0311617.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمصطفى السٌد محمد عبدالراض62913ً

ناجح5549.531.551.527214.5321617.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمصطفى بشٌر صبرى مصطفى62914

ناجح49.542.527.547.526193.0291717.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمصطفى رجب فهمى محمد62915

ناجح59.554335430230.534171939جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمنتصر محمد منتصر مرزوق62916

ناجح58.5523146.527215.024161639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةٌحًٌ حسٌن عبدالعزٌز محمد62917

ناجح605130.553.529.5224.5331718.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةٌسً زكرٌا فهٌم سالمه62918

ناجح55.54730.549.527.5210.026151639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةٌوسف حمدي احمد محمد62919

ناجح58.55332.550.527.5222.029151739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد صالح عبدالعظٌم62920

ناجح645532.551.528.5231.532181739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةٌوسف منتصر صالح رشوان62921
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ناجح67.557.537.55536.5254.039181739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاروى ناصر محمد محمد62922

ناجح51.544.528.55031205.529161539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاسراء احمد عبدالرحٌم محمد62923

ناجح6554335537244.0381915.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاسراء احمد محمد احمد62924

ناجح705436.55737.5255.0381815.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاسراء عادل احمد ابراهٌم62925

ناجح57543754.535.5238.0391716.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاسراء محمد سلٌمان محمود62926

ناجح6552.53655.534.5243.5381814.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاسراء مصطفى ابوالمكارم عبدالرحٌم62927

ناجح6341375432.5227.5381715.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةامانى عادل محمد السٌد62928

ناجح583932.54829.5207.038181539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةامنٌه خلف ابوالحمد عبدالعال62929

ناجح6954.5375437251.5381815.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةامٌنه حمدون محمد محمود62930

ناجح6850365634244.0381816.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةامٌنه عادل محمد السٌد62931

ناجح51.545.536.555.537.5226.538171639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاٌمان السٌد عبدالمعطى محمود62932

ناجح7155.536.55637.5256.538181639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةاٌه رضوان على فرح62933

ناجح54.551.535.55133225.5321815.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةبسنت نادى محمد حسن62934

ناجح64.548.5375736.5243.537181639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةتبارك عبدالرحٌم ابو المجد قاسم62935

ناجح7255.53755.537.5257.539191639جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةتغرٌد محمد حسب محمد62936

ناجح69.553.53756.537253.5381716.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةحبٌبه محمد خماده عا62937

ناجح63.554.535.557.534.5245.5351716.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةحسناء محمد حماده على62938

ناجح655235.555.537.5245.538171339جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةخدٌجه محمد جبرٌل محمود62939

ناجح58.546.53552.535227.538171539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةخلود احمد عبدالنعٌم محمود62940

ناجح6647.533.55535237.0381714.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةخلود االدهم عبدالحمٌد محمد62941

ناجح73.553.536.558.538260.0391816.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةدنٌا وائل على ٌوسف62942
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ناجح5852294428.5211.533161739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةرحمه رمضان محمدابوضٌف عبدالعزٌز62943

ناجح6649.5325036.5234.0341716.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةرحمه عادل فالح محمد62944

ناجح7454365337.5254.537171939جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةرهف رمضان عبدالنعٌم رضوان62945

ناجح68.549.5345035237.035171739جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةروان محمد متولً قاسم62946

ناجح69553851.538.5252.035181839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةسمٌره عارف محمد ثابت62947

ناجح6751.5394837242.5351617.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةشرٌن رافت ابوالمعاطى حسنٌن62948

ناجح6956.5355536.5252.0341717.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةشهد وفقى عبدالحمٌد رشدى62949

ناجح7156.5375637257.537161839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةشهرذاد حسانٌن محمد حسٌن62950

ناجح68.557.538.55036.5251.0361817.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةفاطمه حربى فاٌز الحرٌف62951

ناجح7248.5365537.5249.0361816.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةفاطمه حسن محمد سلٌمان62952

ناجح73.550.53554.535248.5371817.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةفاطمه خالد ابوالمجد عبدالحمٌد62953

ناجح72.551.53943.537.5244.0361817.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد ابوالحمد احمد62954

ناجح70.5533952.537252.034161839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةكنزى احمد عبدالبدٌع عبدالمجٌد62955

ناجح71533852.538252.536161839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمرٌم ناصر على عبدالحمٌد62956

ناجح7152394937248.037181839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمى الصباح محمد عوض62957

ناجح69.5533447.536.5240.534161839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةنارٌمان عكاشه محمدٌن عبدالعزٌز62958

ناجح69.553.53541.536.5236.034141839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةنورهان احمد جابر على62959

ناجح67.551.537.55636.5249.0361617.539جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةهاله رجب ابراهٌم محمد62960

ناجح66523850.535241.537181839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةهدٌر ابو النجا عبدالحمٌد رشاد62961

ناجح7352.5395137.5253.037181839جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن رفعت متولى عبدالرحمن62962

ناجح66.545385434.5238.035161837جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابراهٌم محمد ٌوسف محمد62963
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ناجح634638.555.534237.0351618.537جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد ماهر محمود ابراهٌم62964

ناجح62.549.53956.536243.5361817.537جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد محمد عارف عبدالاله62965

ناجح73.545.5385733.5247.536181637جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌمن احمد محمد عبدالحمٌد62966

ناجح67.547.5385631240.038161837جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌهاب محمود ابو بكر جاد الرب62967

ناجح52.548.53854.531.5225.0381818.537جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌهاب مؤمن مراد عبداللطٌف62968

ناجح65.550385634.5244.034181837جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةجبرٌل محمود عبدالحمٌد احمد62969

ناجح5650.537.553.532229.5341818.537جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةجمال عبدالناصر محمد عبدالمبدى62970

ناجح614638.54933.5228.038161837جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحاتم حشمت راشد امٌن62971

ناجح73.5523957.537.5259.537181937جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةزٌاد محمد مصطفى ابراهٌم62972

ناجح58.548.536.552.530.5226.5331618.537جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسالم فوزى محمد احمد62973

ناجح6050.537.553.531.5233.0341618.537جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةصابر محمود عبدالحمٌد محمو د62974

ناجح7148.5405431244.538181937جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةطالل احمد محمد احمد62975

ناجح76.555.5395640267.037181938جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالرحمن عالء عبدالرحمن مرس62976ً

ناجح685438.55336249.533181938جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالرحمن هشام هرٌدى على62977

ناجح75553858.540266.537181938جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالعزٌز غرٌب جابر عبدالرحمن62978

ناجح74.555.5395640265.034161938جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدهللا عمر عبدالصبور سعد الدٌن62979

ناجح67523856.535248.537171838جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفخرى عوض فخرى شنوده62980

ناجح62.55137.553.534.5239.035161738جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفٌصل منتصر احمد عبدالنعٌم62981

ناجح56.545.533.55430219.538161738جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةكٌرلس عاطف سمعان سالمه62982

ناجح6744.537.55431234.0381818.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد حسن احمد محمد62983

ناجح68.551.537.552.531.5241.5371818.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد حسن فاٌز حسن62984
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ناجح6243.537.552.529.5225.0311818.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد على السٌد احمد62985

دور ثانى25.516.518201191.01689.518جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد كرم صابر حسن62986

ناجح554537.551.530.5219.5331818.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود خلٌفه عبدالمجٌد امٌن62987

ناجح614537.554.530.5228.5371817.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود غرٌب احمد عبدهللا62988

ناجح67.549385432.5241.0381819.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود محمد مصطفى محمد62989

ناجح63.548385333.5236.038181938جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمروان محمود عارف محمد62990

ناجح53.54735.55331220.0361817.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمصطفى محمد سلٌمان محمد62991

ناجح71.55039.557.537.5256.038181738جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمصطفى محمد عمر محمد62992

ناجح60.549.537.554.530232.0351817.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمعاذ شحات محمد عكاشه اسماعٌل62993

ناجح58.548.536.55430227.5371818.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمكرم محمد احمد احمد62994

ناجح59.54837.55529.5229.536.51818.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمٌنا ناجح عٌاد جاد62995

ناجح6950.538.553.536.5248.0371818.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌاسٌن جابر ادم بخٌت62996

ناجح62.5513754.531236.0381818.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌوسف غالى عطا جندى62997

ناجح744739.54729.5237.0351819.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسراء حماده محمد احمد62998

ناجح6651.53849.531236.0351819.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسماء العربى عبدالعال محمد62999

ناجح61.550.5395530236.0371917.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاعتماد جمال رضا مصطفى63000

ناجح60.55436.55632239.0371817.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامٌره خالد ابوبكر محمد63001

ناجح7860406039.5277.5381817.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌمان محمد السٌد عبدالمجٌد63002

ناجح63.549.53952.532.5237.035181840جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌمان ناصر عبدالعظٌم على63003

ناجح6952395439253.038181840جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌه مصطفى عبدالعظٌم على63004

ناجح58.549.5394736230.0361817.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةبسمه محمد عبدالعال محمد63005

(510)



ناجح5752.538.548.533.5230.0381818.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحلٌمه عزت عبدالحمٌد احمد63006

ناجح535138.54531.5219.036181740جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةدعاء عبدالستار عبدالمجٌد محمد63007

ناجح6454.5395134242.537181840جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةساره رفعت احمد عبداللطٌف63008

ناجح6453.538.55237245.0391817.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةساندى سامى اٌوب مرزوق63009

ناجح71.550.5395237250.034181840جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسلسبٌل محمد زكرٌا محمد63010

ناجح70.557.538.55539260.538191840جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسمر حمدى جاد الرب عبدالرحٌم63011

ناجح72.556.536.55239256.5381818.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسهٌله عارف عبداللطٌف محمود63012

ناجح63.549394734232.5391817.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشهد محمود احمد محمود63013

ناجح61.551374733229.5381818.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشٌماء رجب عبدالحمٌد احمد63014

ناجح70.5554051.539.5256.539181840جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشٌماء عبدالناصر محمد احمد63015

ناجح59443943.531.5217.036181840جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبٌر السٌد صابر على63016

ناجح67.555.53948.534244.5361818.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعزه بدوى محمد احمد63017

ناجح604937.55132.5230.0361818.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةغاده محمد عبدالحمٌد عبدالمبدى63018

ناجح6851385132.5240.538171840جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفاطمه عبدالباسط صادق محمود63019

ناجح68.550.537.547.534.5238.538181839جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفرحه عادل محمود حسٌن63020

ناجح5336264126182.034171739جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةكوثر صبرى احمد محمد63021

ناجح6848394633234.0361817.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمرام عبدالرحٌم محمد احمد63022

ناجح55.55338.555.529.5232.037181939جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمروه عبدالرحٌم عبدااله ٌوسف63023

ناجح7354.538.55832256.0391818.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمروه هانى جابر على63024

ناجح7057.538.558.536.5261.040181939جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمرٌم ثروت حمدى صدٌق63025

ناجح61.5453848.531.5224.5351616.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنار جمال جاد هللا جاد63026
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ناجح735438.55638.5260.038171939جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةندى االمٌر محمد عبداللطٌف63027

ناجح67.552.538.55637.5252.037181939جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنسمه فهمى محمد السمان63028

ناجح6553.53852.535244.0341818.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنقٌه خالد ٌوسف اسباق63029

ناجح65.548.538.55332237.5371818.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورا الدسوقى خلٌفه عبداللطٌف63030

ناجح54.54336.546.530.5211.031171939جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان عباس عبدالمبدى عبداللطٌف63031

ناجح75.557405938.5270.0381818.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهاجر احمد عبدالاله عبدهللا63032

ناجح615336.55429233.534181739جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهاجر اشرف جاد محمد63033

ناجح61.54436.554.532.5229.0361819.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهوٌدا محمود محمد محمود63034

ناجح66.550.538.557.533246.038181939جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةوسٌمه احمد عبدالحمٌد حماٌه63035

ناجح7757.539.559.539272.538181939جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةوفاء كمال حسن عبدهللا63036

ناجح59.550.537.552.532232.0361818.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌاسمٌن مجدى مصطفى احمد63037

ناجح51443153.531210.5341715.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةابراهٌم احمد ٌوسف السنوسى63038

ناجح57.541.5315331.5214.533171540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةابراهٌم الصٌاد احمد محمد63039

ناجح58.545.5315230.5217.5341814.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةابراهٌم رمضان السٌد محمد63040

ناجح4846.53151.529.5206.535171438جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد فهمى محمد63041

ناجح67483354.535.5238.040181540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف عبدالاله السمان63042

ناجح7550.539.55939.5263.540181539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاحمد حموده امٌن محمود63043

ناجح534627.554.535.5216.538181439جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاحمد صالح البدرى محمد63044

ناجح574532.55534.5224.036171539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالنبى عبدالهادى عبدالنعٌم63045

ناجح8059.54059.540279.040181739جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاحمد محفوظ عبدالعال محمد63046

ناجح7959.5406040278.5401816.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد عبدالبارى63047
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ناجح714935.555.534245.038181539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاحمد موهوب شحات عسران63048

ناجح52.54529.55029206.0351715.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةالحسٌن عمر عبدالرحٌم محمد63049

ناجح78.558406040276.539181439جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةانس عبدالرحٌم احمد قناوى63050

ناجح78.554375938266.5391814.530جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاٌمن منصور محمد السٌد63051

ناجح5039.52852.529199.034171440جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةبٌشوي لطفً عبده جاد63052

ناجح74.553.532.55837.5256.0381814.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةتمام على تمام محمد63053

ناجح6446.5345034.5229.0361814.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةجمال محمد عبدهللا ٌوسف63054

ناجح54.546.53252.533218.535171438جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةخالد حشمت ادم عبدالمبدى63055

ناجح51.54431.550.530.5208.035171440جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةخالد عٌد حامد اسماعٌل63056

ناجح67.54628.551.531224.5351714.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةرضوان اسماعٌل رضوان عمران63057

ناجح65.54828.55331226.035171338جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةزٌاد على تمام محمد63058

ناجح5148305531215.034171640جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةشوقى اٌمن عبدالحمٌد دسوقى63059

ناجح54.54332.55531216.0321716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدالباسط مؤمن عبدالباسط عبدالموجود63060

ناجح53.548.5295437.5222.5351615.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حمدون حموده احمد63061

ناجح7754385938.5266.5391716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن فاٌز حسن على63062

ناجح73.551385935.5257.037171639جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن لطفى محمود حامد63063

ناجح78.556.54059.539.5274.039171639جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز فكرى فهمى محمد63064

ناجح7952.53959.539269.0351716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدالغفور محمد سعد محمد63065

ناجح8058406039.5277.5371716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدالاله فٌصل محمد عبداللطٌف63066

ناجح69.555365835.5254.0371716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد عبدهللا ٌوسف63067

ناجح61.54731.55530.5225.5351616.530جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدهللا الصباح السٌد عبدالشافى63068
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ناجح5547315829220.0341615.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدهللا فهمى عبدالعال محمد63069

ناجح67.547.5325632.5235.5341516.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود عبدالنبى نورالدٌن63070

ناجح76.5453857.535.5252.538171738جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعبدالمطلب ابراهٌم عبدالمطلب عبدهللا63071

ناجح54.543.530.553.530.5212.5321816.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعلى محمد على سلٌم63072

ناجح4943.53353.530209.0351716.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعمر محمد مهران محمود63073

ناجح62.547335731.5231.0351716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعمر ٌاسر انور على63074

ناجح6547365831.5237.5371716.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعمرو وائل محمد السمان63075

ناجح68.5553657.533250.037171739جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةكرم محمد عبدالرحٌم احمد63076

ناجح68.554355732.5247.0371716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةكرٌم على جابر على63077

ناجح645035.55530234.5381714.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد عبدالفتاح عمر63078

ناجح6854345635247.0371615.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد عشرى بدوى63079

ناجح59.547.5325429222.0291816.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمد جابر حمٌد معوض63080

ناجح6344.529.55533225.033161538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمد خالد حسن محمد63081

ناجح64.54731.555.533231.536181638جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان محمد رمضان63082

ناجح72.552365838.5257.0371816.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمد سامح عبدهللا ابو الحسن63083

ناجح7053.53757.536254.037161738جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمد عادل محمد السمان63084

ناجح6852.5375634.5248.0341716.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالسالم محمد عوض63085

ناجح6846.535.556.533.5240.0341815.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمد عبداللطٌف فؤاد عبداللطٌف63086

ناجح75.549.5355836.5254.5351815.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمد عمر تاٌب محمد63087

ناجح715231.55633.5244.035171539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر محمود اسماعٌل63088

ناجح474527.55423.5197.0321716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمود احمد السٌد علٌو63089
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ناجح77.560406040277.538181739جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد محمود محمد63090

ناجح72.556.537.55736259.5351516.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمود امٌن ابو الحمد امٌن63091

ناجح624730.550.531221.0341716.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمود حموده مرٌد امٌن63092

ناجح59503252.529222.5331716.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمروان عطٌه خالف عبدالنعٌم63093

ناجح64.547.529.554.530.5226.5331416.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد مصطفى محمد63094

ناجح6750315431233.0341716.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمصطفً عبدالنبً عزالدٌن حسٌن63095

ناجح62483153.528.5223.0341516.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةناجح اٌوب فواز احمد63096

ناجح584832.55829.5226.0321816.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةٌوسف البدرى محمود محمد63097

ناجح624833.557.530231.0331716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةٌوسف نورالدٌن عبدالعظبم عبدالعزٌز63098

ناجح73.549.539.550.538.5251.536181739جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةازهار محمد فؤاد احمد63099

ناجح67.549.532.548.531229.0351617.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاسراء محمد عبداللطٌف محمد63100

ناجح53.537344421189.539171539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاسماء الزناتى سلٌم توفٌق63101

ناجح6538385327.5221.5381716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاسماء صالح عٌاد نور الدٌن63102

ناجح5644395527.5221.5371716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةامانى محمد الودانى محمدٌن63103

ناجح6645.533.552.522.5220.0371616.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةامٌره ابو عمره احمد قناوى63104

ناجح73.549.538.55338.5253.0371816.530جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةامٌره خالد اسماعٌل محمد63105

ناجح54.546.53545.522.5204.0341615.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاٌمان انور رضا احمد63106

ناجح74.557.539.555.537.5264.5371515.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاٌمان منصور على محمد63107

ناجح654837.548.527226.038151740جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةاٌه اشرف محمد همام63108

ناجح66.54737.55127.5229.5381516.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةبسمله السٌد صادق السٌد63109

ناجح69.54737.55228.5234.5381717.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةخدٌجه احمد مهدى احمد63110
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ناجح61.54738.55327227.0371615.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةخلود السٌد محمود السٌد63111

ناجح765438.55138.5258.0371716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةخلود حسن ابو القاسم محمد63112

ناجح6736.537.553.527221.5371715.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةدنٌا سمٌر صبرى عبدهللا63113

ناجح5541334826.5203.5361716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةدٌنا خمٌس عبدالحمٌد عبدالعال63114

ناجح67443953.530233.5371716.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةرحاب احمد عبدالحمٌد عبدالرحمن63115

ناجح73493954.535250.5391616.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةرحاب محمد على حسن63116

ناجح74584053.539264.5391616.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةرحمه حسن عبدالعال حسٌن63117

ناجح735039.550.539252.0381616.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةرواٌح السمان محمد السمان63118

ناجح71.543395235.5241.038171939جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةرٌهام النمٌرى محى الدٌن محمد63119

ناجح744339.55229.5238.0381717.530جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةزٌنب غرٌب السٌد محمد63120

ناجح66.547374928227.5351717.540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةشهد على عبدالشافى عبدالوارث63121

ناجح7846395639.5258.5401717.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةشٌماء حماد احمد حامد63122

ناجح65.542.5395435.5236.534171540جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةصفاء الضبع ابراهٌم سالم63123

ناجح76.54637.55739.5256.5351715.538جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعفاف احمد ٌوسف احمد63124

ناجح70.545.53955.537247.534171638جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعلٌاء احمد حسن السمان63125

ناجح775639.558.539.5270.538181740جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةفاطمه مكاوى على ابراهٌم63126

ناجح51.53428.540.521175.5341516.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةكرٌمه حسانٌن فاضل حسن63127

ناجح806039.559.540279.0391714.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمرٌم على سعد على63128

ناجح6449.5395640248.537161639جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود محمد عبدالرحٌم63129

ناجح473221.53430164.5311515.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةملك منصور لطفى محمد63130

ناجح68.544.536.553.538.5241.539161639جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمنار عبدالعال خلٌفه محمد63131
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ناجح73.545.5365438247.0381615.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمنار عصام رمضان امٌن63132

ناجح60.54433.55031219.0381514.539جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمنال ناصر محمد عبدالمبدى63133

ناجح7849.53856.538.5260.539171639جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمنه حمدي محمود محمد63134

ناجح73.550.5395539.5257.5371716.530جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةندى ناصر ابو الحمد محمد63135

ناجح7954.5395740269.537171640جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةهاجر محمد محمود محمد63136

ناجح76.552.53956.540264.537171638جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن احمد مهدى احمد63137

ناجح55.5412655.525.5203.530141738جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم الخضرى ابراهٌم محمود63138

ناجح65.546.52556.525218.5311516.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم السٌد محمد احمد63139

ناجح61503055.526.5223.0301416.537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم العربى احمد مطاوع63140

ناجح71.55239.55629248.0321416.535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةاحمد ابراهٌم رمضان محمد63141

ناجح60.55124.555.523.5215.0301416.535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةاحمد جاد غزالى جاد الرب63142

ناجح70.548385528.5240.0311616.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةاحمد مجاهد احمد ابو القاسم63143

ناجح66.547.531.55325.5224.030141737جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح حسٌن جاد الكرٌم63144

ناجح71.544.53354.527.5231.0301416.538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد على السٌد على63145

ناجح765439.557.534.5261.5381617.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةامٌن اٌمن عبدالحلٌم احمد63146

ناجح7653385629252.0351517.537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةانور عبدالبارى محمد اسماعٌل63147

ناجح73.548385728244.530141737جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةانور فؤاد ابوالحسن عفٌف63148ً

ناجح765639.555.531.5258.536151835جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةبرسوم ناروز جرجس ذكى63149

ناجح58.548.5355627.5225.5311615.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةبهاء اشرف عابدٌن حسٌن63150

ناجح755438.557.529.5254.5361618.535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةبوال اشرف جرجس ذكى63151

ناجح71.55236.55830248.036161938جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةجرجس اٌمن رمزى ذكى63152
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ناجح7348.537.557.527243.5331617.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةحسان نور الدٌن عبدالعلٌم نور الدٌن63153

ناجح62.55130.557.527.5229.0301816.537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةحماده محمد رجب هارون63154

ناجح653925.55427.5211.0321614.538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةحمد السٌد احمد عبدالسالم63155

ناجح6750285726228.031161635جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةخالد اسماعٌل محمد ابراهٌم63156

ناجح6250275826223.031161636جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةخالد عبدالوهاب حسن حجازى63157

ناجح76.55439.553.529252.5381816.537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةرجب محمد رجب هارون63158

ناجح765439.55729255.538181738جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةزكرٌا محمود محمد عوٌس63159

ناجح66493750.528.5231.031181736جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد اشرف فراج احمد63160

ناجح55.53625.54925191.0341613.537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةسامى الشمندى على احمد63161

ناجح7350.5374831239.5361814.538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةسلٌم محمد اسماعٌل محمد63162

ناجح69.54038.55329230.033.51817.535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةشرٌف بركات احمد على63163

ناجح67.547.53256.529232.534181736جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةشرٌف شحاته الدكرونى عبدالحى63164

ناجح6540.53553.528.5222.532181734جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ناصر ابراهٌم موسى63165

ناجح70.55238.55630247.034181736جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد صدٌق دٌاب63166

ناجح63.548335527.5227.0341816.537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا رجب محمد سلٌم63167

ناجح69.54630.55225.5223.5321615.538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةعبدالناصر راشد محمد ابراهٌم63168

ناجح74.55139.556.530251.5361816.535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةعرفات محمد احمد محمدٌن63169

ناجح7543.53950.526.5234.5371816.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةعرفه السٌد عرفات سلٌم63170

ناجح65.54934.547.524220.537181435جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةعماد الغول عبدالمجٌد عوٌس63171

ناجح705035.550.529.5235.5371817.538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةعمر عزالدٌن محمود عبدالمطلب63172

ناجح6443.531.55426219.0331614.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةفهد احمد محمد محمدٌن63173
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ناجح70.55033.550.528232.5261816.537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةكامل رومانى كامل عبده63174

ناجح68.541315429223.5261815.538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم خلف حلمى موسى63175

ناجح42.538235222177.5301814.535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمتولى ٌوسف عبدالهادى محمد63176

ناجح613622.542.523.5185.5291815.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف سمهودى ٌوسف63177

ناجح7149.53854.531244.029141437جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمد اٌمن محمد احمد63178

ناجح594233.55430218.527141538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جبرٌل ابو الحمد محمد63179

ناجح68433654.530.5232.0271414.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حسن محمد محمود63180

ناجح76.550.539.55331.5251.032181536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمد طارق احمد محمود63181

ناجح775139.55531.5254.036181538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف احمد عطى63182

ناجح73.547.532.549.530233.0331815.535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالسمٌع احمد عبدالسمٌع63183

ناجح72.546.536.55528.5239.030141536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عشور على مسعود63184

ناجح694638.554.531239.030141537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر مصطفى عطٌت هللا63185

ناجح74.55239.55430.5250.530181538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ٌوسف حشمت عبودى63186

ناجح77523954.531253.534181536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمود ربٌع احمد نور الدٌن63187

ناجح775239.554.531.5254.536161637جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود قناوى63188

ناجح52.540.53050.526199.5301414.538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمحمود ناصر احمد السٌد63189

ناجح70.55036.55431242.034161535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى جرٌو خلف عبدالعال63190

ناجح70.5453653.529234.0321414.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى وائل عبدالاله محمد63191

ناجح71503953.530.5244.0301415.535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمؤمن حماد محمود صالح63192

ناجح64.5513754.531238.029141537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةنادر انور احمد محمد63193

ناجح7047.537.547.532234.530141538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةنادر عبدالرحٌم على احمد63194
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ناجح71.549344929.5233.030161535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةناصر مقبول الطٌب محمد63195

ناجح6846375430235.030141536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةهشام ضاحى كامل جاد الرب63196

ناجح67.54937.554.530238.530141537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةولٌد عصام على محمد63197

ناجح7153.539.551.534249.535181938جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةاسراء محسن مرزوق رسالن63198

ناجح61.552405532240.533182036جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةاسماء حمدون محمد محمود63199

ناجح76.5503851.531247.035191937جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةالشٌماء احمد ابراهٌم محمد63200

ناجح755438.555.534257.037192038جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةالهام صابر محمد دٌاب63201

ناجح555639.54931230.535192035جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةامٌره عادل شالل ابو العال63202

ناجح56.55639.54831231.035182036جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان حامد عبدالرحٌم احمد63203

ناجح51.553.538.54428215.531162037جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةاٌه حاتم عبدالغنى منصور63204

ناجح43.554374531210.5311719.538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةبسمله بدراوي محمد عبدالاله63205

ناجح4553.535.547.531212.530182036جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةحبٌبه عبدالرحٌم ابوالحمد حسن63206

ناجح5334.527.53520.5170.531161735جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةحسناء عشرى محمد عبدالمجٌد63207

ناجح495139.548.530.5218.532192038جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةحنٌن خٌرى عبدالراضى عبدالرحٌم63208

ناجح59.553.539.547.531.5231.536182035جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةخلود فؤاد ابو زٌد عبدالعال63209

ناجح7754405637264.0401719.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا الصباح ابراهٌم عبدالعال63210

ناجح76.5554058.536.5266.540162037جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا عبدالعظٌم جاد الرب احمد63211

ناجح49.55439.55030.5223.536172038جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةرحاب حماد عطى مهران63212

ناجح57.55339.549.531.5231.038171736جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةرحاب ناصر محمود محمد63213

ناجح735539.55132.5251.038162037جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةروان حزٌن العربى حسٌن63214

ناجح62.55433.548.530.5229.035172035جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةسٌده ناصر محمد عبدالسٌد63215
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ناجح53.55638.54932229.035172035جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةشهد جاد الكرٌم السٌد محمد63216

ناجح77.550.5405939266.038172036جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةعبٌر حازم خلف جاد الرب63217

ناجح72.545374430228.531171836جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةعبٌر حسن جالل احمد63218

ناجح744838.54629.5236.0301717.537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه محمود جابر محمود63219

ناجح77453749.531.5240.035151838جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةفاٌزه اٌوب شكرى ابراهٌم63220

ناجح71.550.538.546.531.5238.537171835جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةفرحه اسماعٌل على قلٌعى63221

ناجح75.556.539.55532258.536162036جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةكارولٌن مٌالد جرجس ذكى63222

ناجح46.537274126177.527151537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةكرٌمه بكر ابو زٌد عبدالعال63223

ناجح7455.539.554.531254.536171838جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم حسان ابراهٌم محمد63224

ناجح6250.538.549.528.5229.035172036جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم نظٌر شاكر ابراهٌم63225

ناجح63.55538.54531233.0351618.537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمنار اٌمن محمد احمد63226

ناجح74.55338.54931246.035161838جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمنار جبرٌل حزٌن صدٌق63227

ناجح74.55738.55636262.0371719.535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمنار محمد ثابت محمد63228

ناجح50392336.523171.529171536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمنال حمدون السٌد عبدالعال63229

ناجح7345.538.54828.5233.5331717.537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةمها البدرى ابو العطا رٌان63230

ناجح4552.539.54627.5210.530181638جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةندا عبدالرحٌم على احمد63231

ناجح69.55638.54831.5243.532161935جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةنهى حسن على قلٌعى63232

ناجح7650395029244.0331718.537جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةنوره محمود منصور عثمان63233

ناجح73.55638.551.530249.5341719.538جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةنورهان السٌد فاضل مطاوع63234

ناجح765237.553.531250.0351718.535جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةهاجر على حسن شمروخ63235

ناجح745539.55430252.5361719.536جرجامدرسة الزواتنة القبلٌة االعدادٌة المشتركةهدى ناصر حماد عطى63236

(521)



ناجح63524053.531.5240.032171739جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىابراهٌم احمد حسن نورالدٌن63237

ناجح6243.537.55531.5229.5331519.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىابراهٌم احمد ٌونس خلف هللا63238

ناجح71.55039.555.534250.5371819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىابراهٌم عثمان محمد عثمان63239

ناجح7050394930238.032171739جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىابراهٌم فتحى حافظ ابوالحمد63240

ناجح7254.539.55533.5254.534171839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىابراهٌم محمد ابراهٌم عسران63241

ناجح63.546355533.5233.0331617.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىابوبكر عوض البربرى عبدالموجود63242

ناجح7456385635259.034161939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد ابوالسعود جمعه مصطفى63243

ناجح62.5523956.533.5243.532161939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد ابوالفتوح عبدالستار محمد63244

ناجح7456.539.55637.5263.5351819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد ابوالمعاطى احمد منصور63245

ناجح685237.55332.5243.031161939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد حماده احمد السٌد63246

ناجح65.549.5395533.5242.534161939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد حمدان محمد عبدالعال63247

ناجح67.552.539.553.532.5245.5321619.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد صبحى امبابى مصطفى63248

ناجح74574056.532.5260.034171939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد طلب صدٌق بدران63249

ناجح6648365430.5234.5341817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد عادل شطٌط محمد63250

ناجح574029.55431211.528181739جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد عبدالروؤف زعمان احمد63251

ناجح786036.55638268.5371819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد محمد احمد عبدالمجٌد63252

ناجح58443453.533222.5321816.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد محمد صابر ابراهٌم63253

ناجح76553754.535257.5361819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد محمد عبداللطٌف محمد63254

ناجح715635.554.534.5251.5341817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد محمد عبدالمبدى عباس63255

ناجح76543854.534.5257.035181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد محمود على امٌن63256

ناجح73.551385635.5254.033181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد منصور محمد مصطفى63257
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ناجح65.54737.55334.5237.5331819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد ناصر عثمان محمود63258

ناجح7048.528.550.534231.5331819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحمد ٌاسر فؤاد السٌد63259

ناجح624932.55133.5228.0331819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاسالم عٌد ابوالحسن حسن63260

ناجح77563655.531.5256.0351719.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاسالم عٌد على حمد63261

ناجح7646.5365333244.5331819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاشرف حلمى ابوالحمد على63262

ناجح6846.53252.530.5229.5331819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىالبدرى محمد عبدالحمٌد على63263

ناجح6342.534.552.532.5225.0331816.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىالحسٌن احمد عبدالعزٌز احمد63264

ناجح75493652.533.5246.0331819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىالسٌد خلف شعبان السٌد63265

ناجح7451.53652.533.5247.5401818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىانطونٌوس رشٌد عبدالمالك مٌخائٌل63266

ناجح755239.55334253.5371819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىبدر على عباس عوض63267

ناجح7052345233.5241.5331819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىتامر اسماعٌل محمد على63268

ناجح72.54937.550.531240.5331818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىتوفٌق محمد توفٌق خلف هللا63269

ناجح69353451.532.5222.0331818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحسام محمد اسماعٌل عبدالعال63270

ناجح7756365634259.0371819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحسن محمد حسن محمد63271

ناجح6851.534.551.532.5238.0331819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحسن نبٌل احمد السٌد63272

ناجح6044.532.55332.5222.5331815.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحسٌن جاد السٌد عبدالرازق63273

ناجح7252385334249.0341819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحسٌن شوقى مرسى حسٌن63274

ناجح71.551.531.55232238.535181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحماده حسن عبالعزٌز حسن63275

ناجح67.548.5355032.5233.5351817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحمد محمد علٌو السٌد63276

ناجح64.5473355.531.5231.5351617.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحمدى  احمد  علٌو  السٌد63277

ناجح63.543.535.551.532226.0321817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحمدى البدرى احمد بكرى63278
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ناجح6255395434244.0371818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحمدى ناصر محمود محمد63279

ناجح76.556.53855.534.5261.0351818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىخالد عبده السٌد محمد63280

ناجح61.546.536.54728219.5321616.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىخلٌل احمد اسماعٌل محمد63281

ناجح77.555.539.553.535261.0361818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىرمضان على عباس عوض63282

ناجح77.558.539.556.533265.0371818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىزٌاد ابو الحمد محد عثمان63283

ناجح60.551395132.5234.0371818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىزٌاد عزت عبدالمنعم محمد63284

ناجح664837.54732.5231.032181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىزٌاد ناصر محمد امٌن محمد63285

ناجح77.5593956.533265.0371818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىطه رجب عبدالاله عبدالرحمن63286

ناجح64.552.537.548.532235.033181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد عبداللطٌف63287

ناجح6755.538.554.533248.5351818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعبدالحمٌد اسماعٌل عبدالحمٌد اسماعٌل63288

ناجح69.552365433.5245.036181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعبدالرحمن االمٌر عبداللطٌف السٌد63289

ناجح6854.537.555.533.5249.037181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعبدالرحمن سمٌر على عطٌت هللا63290

ناجح715537.55233248.537181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعبدالرحمن محمود احمد عبدالمجٌد63291

ناجح6749.53953.532.5241.533181739جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعبدالرحمن ناصر جاد محمد63292

ناجح7149.53755.532.5245.533171739جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم محمد63293

ناجح74.55335.553.533249.537181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعبدالعال جمال عبدالعال محمد63294

ناجح59.55337.553.532235.533181739جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز حسن63295

ناجح68.55237.555.532.5246.035181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعبداللطٌف فرج احمد محمد63296

ناجح57.5523655.533234.0321818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعلى رجب ابوالحمد نورالدٌن63297

ناجح68.554395733.5252.033181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعلى سمٌر على عطٌت هللا63298

ناجح715137.55533.5248.0371818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعلى صبرى صدٌق محمدٌن63299
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ناجح61.540.5335032.5217.5321816.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعماد محمد حمد احمد63300

ناجح69.55338.55636253.034181739جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعماد محمد عبداللطٌف حسن63301

ناجح6148.528.554.534226.5321817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعنتر ممدوح عنتر محمود63302

ناجح65.548.53355.535.5238.0361816.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىفارس محمد عكاشه حسن63303

ناجح69.5523756.535.5250.5341816.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىكرٌم احمد ابو الخٌر احمد63304

ناجح7050355736.5248.5361816.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىكمال الدٌن عادل محمد احمد63305

ناجح76.55839.556.536266.540181739جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىكٌرلس جورج اسكندر جرجس63306

ناجح7556.53755.536260.0341817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد اٌمن فهمى حسٌن63307

ناجح59.54936.553.538236.5331816.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد توفٌق امٌن عبدالعزٌز63308

ناجح6348.536.55137236.031181739جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد جمال امٌن عبدالعزٌز63309

ناجح6352375335240.0351816.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد حربً عبدالعلٌم امٌن63310

ناجح63.54833.555.535.5236.0331816.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد حسن عبدالعال عارف63311

ناجح6848.53654.533.5240.5341816.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد حلمى عبدالعال عبدالجلٌل63312

ناجح745338.55536256.5361817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد حماده محمد احمد63313

ناجح6649.53453.535238.0331817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد خلف السٌد الزعمان63314

ناجح65.552.5375735247.0321817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد طلعت انور عبدالغنى63315

ناجح71.556.538.55736.5260.0351817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد عبدالحمٌد عبدهللا بكري63316

ناجح705139.557.536254.0331717.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد عبداللطٌف على محمد63317

ناجح74.54839.55735254.036181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد عبدالناصر احمد محمد63318

ناجح65.5443556.534235.035151739جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد عٌسوى محمد عبدالعال63319

ناجح775939.557.535.5268.5361817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد محمود محمد خلٌفه63320
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ناجح57.55235.552.534231.5361417.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد مؤمن عباس عوض63321

ناجح62.549.536.55333.5235.0301716.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمد هانى محمد السٌد63322

ناجح72.553.539.55336254.538171839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمدٌن خلٌفه احمد محمدٌن63323

ناجح685537.55335248.537161839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمود ابراهٌم بطٌخ بكرى63324

ناجح675629.55335.5241.0381817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمود العربى مصطفى رشوان63325

ناجح8060395437270.0381817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمود بدوى رمضان رزق هللا63326

ناجح71.55638.55636258.0361717.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمود خلف محمود عبدالسالم63327

ناجح70.5523452.535.5244.5361817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمحمود سامً جاد ابراهٌم63328

ناجح7357385338259.0381617.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمصطفى محمد احمد ابوطالب63329

ناجح765839.55537.5266.0381817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمنصور االمٌر عبدالستار شمندى63330

ناجح60.550.536.55234.5234.0361816.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمٌنا نجاح ناشد كامل63331

ناجح67.55235.55335.5243.5331815.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىناصر الدٌب عبالعزٌز السٌد63332

ناجح65.551.5365335241.0331717.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىنوح داود محمد احمد63333

ناجح6352.535.552.534237.5351717.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىٌحًٌ عبدالعلٌم عبدالحمٌد السٌد63334

ناجح66.55438.55235.5246.5381517.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىٌوسف غرٌب على حداد63335

ناجح72.55638.551.536.5255.0381817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاحالم محمد محمد عبدالغنى63336

ناجح775738.55638.5267.0381617.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاسراء  احمد  جاد الكرٌم  احمد63337

ناجح7758.538.55734265.0381719.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاسراء صبرى امٌن على63338

ناجح7453395631.5253.5371718.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاسراء على جبرٌل على63339

ناجح75.553325634250.538181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاسراء محمد احمد رضوان63340

ناجح73.547365633.5246.0361718.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاسراء نبٌل البدرى غرٌب63341
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ناجح6952.534.55234.5242.533171739جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاسماء احمد رٌاض محمود63342

ناجح77.5574057.537269.0371819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاسماء عدلى محمد مقلد63343

ناجح7859406040277.0381818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاصاله بدوى سلٌمان حفنى63344

ناجح705334.55736.5251.0331718.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىامال عاطف احمد محمد63345

ناجح74.554.5385334254.0401818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىامال على عصمت محمد63346

ناجح73.55939.55538265.0371819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىامانى احمد مخٌمر محمد63347

ناجح6742.539.555.535239.532181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىامٌره اشرف العربى محمد63348

ناجح71.5523756.535252.036181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاٌمان فراج السٌد عبدالعظٌم63349

ناجح75.549.5385834255.0361819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاٌمان هالل احمد هالل63350

ناجح6752365736248.039181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاٌه البدرى بخٌت حسانٌن63351

ناجح725236.556.535252.0371818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاٌه خلف السٌد الزعمان63352

ناجح77.557405838.5271.0381819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاٌه رشاد السٌد سلٌمان63353

ناجح7758.5375737266.533181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاٌه عزت غرٌب عبدالمجٌد63354

ناجح775639.55737266.536181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىاٌه فراج بهلول ٌسن63355

ناجح74.5503856.534253.0351819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىبسمه عبدالطٌف السٌد عبدالطٌف63356

ناجح7551.537.55636256.036181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىبسنت غرٌب حمد احمد63357

ناجح72.55739.55836263.039181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىبوسى خالد محمد عبدالرحٌم63358

ناجح75.55639.557.536264.5331819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحسناء السٌد حماده رضوان63359

ناجح70543757.529.5248.0341818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىحنان محمود عباس محمد63360

ناجح7359.535.557.533258.533182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىدعاء محمد غرٌب عبداللطٌف63361

ناجح70.55237.55635251.039181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىدنٌا بالل محمد قاسم63362
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ناجح8059395735.5270.537182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىدنٌا حمدى عمار عبدالعزٌز63363

ناجح805439.557.535266.0341818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىدنٌا محمد حسن محمد63364

ناجح72.552.539.55735256.5371819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىدنٌا ممدوح مراد على63365

ناجح77.55031.55633.5248.538182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىرحمه خالد عبدالفتاح عبدالرحٌم63366

ناجح71.547.539.557.534.5250.539181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىرحمه عاطف عبدالرحٌم هلول63367

ناجح7546.532.557.533244.537181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىرحمه عبدالباسط عبدالرازق احمد63368

ناجح74.554.539.556.532257.0321719.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىرشا عبدالستار عبدالعظٌم سلٌمان63369

ناجح684839.550.533239.037181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىرضوى عبدالموجود حمٌد عبدالحلٌم63370

ناجح6948.53648.532.5234.5371818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىرضوى عطٌه امٌن عطٌه63371

ناجح74.54337.55033238.0371818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىرقٌه محمود شاكر محمد63372

ناجح7755395036257.0371818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىرٌهام حجاجى احمد شمندى63373

ناجح69.550.536.555.533245.037182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىساره محمد علً محمد63374

ناجح76.55638.551.536258.539182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىسامٌه جما ل عبدالستار محمد63375

ناجح78.553.538.55135.5257.040182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىسامٌه سامى عبدالستار محمد63376

ناجح75.54838.553.534249.5401819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىسحر عبدهللا عبداللطٌف اسماعٌل63377

ناجح77.55038.55334253.037182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىسعاد راضى صدٌق خلف هللا63378

ناجح7147.5345335240.5361815.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىسلوى احمد محمود احمد63379

ناجح65.54535.55335.5234.5331817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىسماح انور عبدالعظٌم خلٌل63380

ناجح74.5493856.535253.0371819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىسمر السٌد محمد احمد63381

ناجح67.55338.55634.5249.5341818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىشادٌه رمضان محمد ٌوسف63382

ناجح8060406040280.039181639جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىشروق عبدالحكٌم احمد احمد63383
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ناجح76603958.536269.5401819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىشهد تمام ٌونس خلف هللا63384

ناجح76.55239.55736.5261.5401819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىشهد محمود ٌحٌى محمد63385

ناجح655034.55632.5238.034182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىشهد نبٌل عجور عبدالمنعم63386

ناجح695137.55632.5246.038182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىشٌماء ماهر عبدالعزٌز عبدالكرٌم63387

ناجح76.558.53955.532.5262.040182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعائشه عطٌه ابوالحمد على63388

ناجح73.557.539.55835263.540182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعبٌر اشرف احمد عبدالنعٌم63389

ناجح71.55538.558.535.5259.040182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىعلٌاء محمد امٌن محمد63390

ناجح7354395835.5259.537182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىفاطمه محمد عباس السمان63391

ناجح76583958.533264.538182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىفاطمه همام علً بخٌت63392

ناجح6653.539.558.534.5252.038182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىفرحه سمٌر اسماعٌل رزق هللا63393

ناجح69.5543952.532.5247.5341819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىفرحه محمود محمد حسٌن63394

ناجح78.559.539.557.536271.039182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىفٌروز محمد عبدالحمٌد حسٌن63395

ناجح7855405738.5268.539181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىكٌرمٌنا سٌفٌن صبحى عزٌز63396

ناجح704536.55233236.532181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىلمٌاء على محمود احمد63397

ناجح75.55936.558.535264.537182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىلٌلً جمال عبدالستار محمد63398

ناجح7248.536.55734.5248.536182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمروه محمد السٌد على63399

ناجح68.5544055.532250.040181839جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمرٌم اٌلٌا اسعد عبدالمالك63400

ناجح795936.55834.5267.0401819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمرٌم رؤوف شهدى جٌد63401

ناجح714937.556.535249.037181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمرٌم سند شفٌق سرور63402

ناجح76.55639.55735264.040182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمرٌم شحاته اسحق عبدالشهٌد63403

ناجح75573956.534261.540182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمرٌم محمد ابراهٌم عبدالعظٌم63404
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ناجح77.558405737269.5371819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمرٌم محمد احمد عبدالرحمن63405

ناجح8060406040280.0401819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمنه هللا مصطفى عبداللطٌف محمود63406

ناجح785739.557.538.5270.5401819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمنى محمود عبدالحمٌد اسماعٌل63407

ناجح58.54137.55534226.0301817.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمنً محمد اسماعٌل عبدالعال63408

ناجح80603958.538275.5391819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىمى حمد على حمد63409

ناجح795339.555.537.5264.5381819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىنانسً فوزي وهٌب توفٌق63410

ناجح77.55336.55236255.0401819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىنسمه حسانٌن السٌد حسانٌن63411

ناجح7352395335252.0401819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىنوال عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم63412

ناجح6043.53947.536226.035181939جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىنورا ابراهٌم السٌد ابراهٌم63413

ناجح77533956.534.5260.0401819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىنورهان شحاته علً ٌوسف63414

ناجح80533857.538.5267.0401819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىنورهان عزالدٌن ٌوسف محمود63415

ناجح76.552.539.556.538263.0401818.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىنورٌن جمال قدوس رزق هللا63416

ناجح7552375636256.0371819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىهبه عبدالفتاح ٌوسف عبدالراضى63417

ناجح78.556395737.5268.039182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىهدى ثروت جابر ابراهٌم63418

ناجح6649.5385536244.5351619.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىهدى على علٌو السٌد63419

ناجح76.55439.555.535.5261.0361819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىهند السٌد علٌو السٌد63420

ناجح775539.55636.5264.0381819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىهند بدوي بهلول ٌاسٌن63421

ناجح80553856.537266.5401819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىهٌام الدكرونً محمد السٌد63422

ناجح76.55839.557.537268.5371819.539جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىهٌام شعبان السٌد احمد63423

ناجح7050.5355136242.528182039جرجامدرسة العوامر بحرى للتعلٌم االساسىٌاسمٌن احمد عبدالرحٌم محمد63424

ناجح7256.5385836.5261.0401817.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد ابراهٌم محمود63425
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ناجح735838.558.536264.040181838جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد حموده رٌاض السٌد63426

ناجح785838.559.535.5269.5381817.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد سامً محمد احمد63427

ناجح79.55937.557.538271.5391817.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد عالء ابو الحمد احمد63428

ناجح795939.55737271.5401817.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاسالم محمد ثابت محمود63429

ناجح71.557.5385737261.0401817.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةحسن رشوان حسن رشوان63430

ناجح75.5583857.537.5266.5391817.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةخالد محمود عثمان جاد الرب63431

ناجح69.553.539.55435.5252.037181837جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةطلعت ٌوسف شنوده ٌوسف63432

ناجح73583857.535261.5401817.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد مهدى متولى63433

ناجح72.55737.558.537.5263.0391817.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةعبدهللا اسماعٌل عطا اسماعٌل63434

ناجح71583858.535.5261.0381817.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةعلى رفعت على احمد63435

ناجح7254.53857.535.5257.5401817.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةعلى صبرى على السٌد63436

ناجح655834.553.534.5245.532181938جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةقناوى اسماعٌل عبدالحمٌد عبدالباقى63437

ناجح77.55538.556.536.5264.040181838جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةكامل حمدان عبدهللا عبدالهادى63438

ناجح785737.556.537.5266.540181835جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم محمد منصور63439

ناجح755838.556.535.5263.540181835جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد سعٌد ابراهٌم احمد63440

ناجح6855.538.55635253.0401817.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد شمس الدٌن محمود عبدالراضى63441

ناجح68.5583656.535254.0351817.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد شوقى على امٌن63442

ناجح71.5563756.537258.0401817.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالعظٌم فراج عباس63443

ناجح76.5583857.539269.0401817.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد محمود ابراهٌم احمد63444

ناجح74.557.54058.537267.5381819.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد ناجى محمد منصور63445

ناجح66.554.539.557.536254.0381819.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود عادل محمد حسٌن63446

(531)



ناجح72.5543957.535258.037181935جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود عاطف عطا اسماعٌل63447

ناجح7058.539.558.536.5263.0381818.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود عصام محمد عبدالعلٌم63448

ناجح6657.5395537254.538181936جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد الضبعى محمد63449

ناجح7858395840273.0391819.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عبدهللا عبدالهادى63450

ناجح7758.5405839.5273.039181937جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود محمد63451

ناجح7658405839.5271.5391819.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى امٌن ابوالسعود امٌن63452

ناجح73.557405836.5265.0391819.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد وهبه هللا محمد63453

ناجح74594056.536265.537181938جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود احمد ابوزٌد63454

ناجح685738.55734.5255.039181937جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود محمد عبدهللا63455

ناجح72.554405531.5253.039181937جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةهرٌدى صبرى جادهللا عبادى63456

ناجح74.558.5405736.5266.5381819.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاسراء شحات احمد جوده63457

ناجح73.558.5396038.5269.5391819.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاسماء ابوالحمد محمود احمد63458

ناجح73.557.5405735.5263.5381819.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاسماء السٌد محمد احمد63459

ناجح645938.557.537256.0351819.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاسٌا محمد عبدالاله محمد63460

ناجح7658.54056.536267.0391819.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاالء احمد عبدالرازق عبدالمبدي63461

ناجح70.55839.556.535259.5381819.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةامانى االمٌر ابراهٌم احمد63462

ناجح72.556.538.559.535262.0391819.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةامانً البدري علً السٌد63463

ناجح66.554.538.556.532.5248.5391819.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةامل اشرف احمد السٌد63464

ناجح77.558.54059.536.5272.0391819.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةامل نورالدٌن صادق نورالدٌن63465

ناجح635630.555.534239.0341819.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةامنٌه السٌد عبدالراضى على63466

ناجح68.55135.550.535.5241.0381819.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةامنٌه غرٌب محمدٌن محمدٌن63467
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ناجح72.5533959.536260.0381819.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاٌات رمضان مطاوع حسٌن63468

ناجح60.55339.55433.5240.5391819.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاٌمان حماد احمد على63469

ناجح69.557.5365634.5253.5371819.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود رفاعى ابوالحسن63470

ناجح7458395835264.0391819.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةاٌه السٌد احمد ابراهٌم63471

ناجح705837.55635.5257.0381819.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةتٌسٌر صبري محمد عبدالسالم63472

ناجح7259395736.5263.5391819.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةرانٌا سامى البدرى جاد63473

ناجح645238.55334.5242.0371819.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةرانٌا صابر سعدالدٌن احمد63474

ناجح705839.55634.5258.0371818.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةرٌهام عادل احمد السٌد63475

ناجح7559.5405936.5270.0401819.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةزهٌره ابراهٌم عكاشه اسماعٌل63476

ناجح7552.538.55335.5254.5391819.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةسعدٌه حلمى محمد امٌن63477

ناجح68.554.53953.533.5249.0371819.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةشامٌه حربً احمد محمد63478

ناجح6857.538.553.535252.540181938جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةشرٌفه جاد محمد معال63479

ناجح665737.552.530243.037181738جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد رفاعى ابوالحسن63480

ناجح675338.553.535.5247.5371817.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدهللا عبدالحمٌد الطٌب63481

ناجح70.554.53651.532.5245.0371819.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةصفاء محمد محمود احمد63482

ناجح71.555.5375433.5251.5371819.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةعبله سامى فاضل محمدٌن63483

ناجح73.56038.55836266.0391819.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد محمد سلٌم63484

ناجح7759.5395936.5271.038181837جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه الزهراء محمود احمد عبدالعزٌز63485

ناجح73.56039.56040273.039181837جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالحمٌد محمود محمد63486

ناجح67533852.533243.537181837جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةفرحه شعبان محمود عبدالباقى63487

ناجح6454.535.554.534242.538181638جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةلبنى محمد ابو الفضل نور الدٌن63488
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ناجح7144.537.55436243.0361817.538جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةماري لوقه شنوده ٌوسف63489

ناجح75.5533856.534.5257.536181838جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةملك عبدالناصر احمد وصال63490

ناجح71.560395436.5261.038181835جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمنه هللا فهمى بدر حمزه63491

ناجح74.560405937270.5381817.535جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمٌاده احمد احمد عبدالحمٌد63492

ناجح7660405936.5271.5381817.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةمٌرنا قدٌس كامل سعٌد63493

ناجح745839.55835264.539181736جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةنارٌمان عالء الدٌن احمد ابوزٌد63494

ناجح72.558.53955.535260.5391817.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةنعمه محمد احمد محمد63495

ناجح73.558395735262.5361817.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةنهى السٌد على محمد63496

ناجح69.558334637243.5351817.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةنورهان على عبدالعظٌم فاضل63497

ناجح68.55836.556.535.5255.0341816.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةنورهان محمد عبدالرازق مرسى63498

ناجح77603959.540275.5401817.537جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةهدٌر جاد ابوالسعود محمد63499

ناجح70.559385636259.5341816.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةهدٌر عزت عٌدالعلٌم جادالرب63500

ناجح70.5604055.536262.0381817.536جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةهناء محمد نصار عطى63501

ناجح56.541.5374823.5206.531161739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىابراهٌم صادق عبدالاله داود63502

ناجح56.540.53743.525.5203.031181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىابراهٌم مصطفى عصام محمد63503

ناجح5744.537.547.526212.532181839جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىابوبكر رادح عبدالموجود عبدالاله63504

ناجح53.54228.54623193.0311816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاحمد البدرى جبرٌل عبدالحمٌد63505

ناجح46.54335.540.520185.5321815.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاحمد خمٌس ابراهٌم السٌد63506

ناجح48.538.534.54021.5183.0321816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاحمد صبرى احمد مصطفى63507

ناجح58.544.535.54126.5206.0321817.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاحمد عاطف عمر عبدالرحٌم63508

ناجح69.548.53751.533239.535181839جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاحمد مجدى احمد محمد63509
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ناجح6145.537.54726217.032181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاحمد محمد مصطفى زٌدان63510

ناجح58.540.535.54425203.5301615.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاحمد محمود ابو زٌد محمدى63511

ناجح6141.537.546.526212.531181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىادهم البدرى رمضان محمد63512

ناجح66.5433548.526.5219.531181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاسالم احمد حربً عبدالعلٌم63513

ناجح5539.531.54523.5194.529181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىالسٌد عادل ابراهٌم اسماعٌل63514

ناجح60.541.5355027214.029181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىامٌن عنتر على عبدالراضى63515

ناجح55.537.535.547.526202.0291817.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىبدوى السٌد بدوى سعد63516

ناجح6136.537.54825208.031161739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىبركات عبدالحمٌد احمد محمود63517

ناجح6736.534.542.527.5208.031181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىبهاء الدٌن احمد مصطفى عبدالراضى63518

ناجح49.540364928202.5291816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىتوفٌق حمدى توفٌق عالم63519

ناجح51.543.5364526.5202.533181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىحجاج فوزى الضٌفى على63520

ناجح48.544.52846.525.5193.031161439جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىحسام مرزوق داود عثمان63521

ناجح59.54637.55029222.0341813.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىحسٌن صالح عبدالموجود عبدالاله63522

ناجح554431.54729206.533181539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىحماده احمد السٌد ابراهٌم63523

ناجح624935.547.528.5222.532181439جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىحماده محسن محمد حسٌن63524

ناجح6653.538.547.529.5235.0341813.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىحمد محمود محمد عبداللطٌف63525

ناجح65.544.536.547.526.5220.5321813.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىخالد احمد محمد مرزوق63526

ناجح63.542.537.548.528220.0301813.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىخالد محمد فهمى محمدى63527

ناجح755439.55037255.5351814.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىرضوان محمد عبدالعال جوده63528

ناجح55.548.53548.529.5217.0321814.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىرٌان حمدى عبدالراضى محمود63529

ناجح72.5573949.536254.033181439جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىظهران محمد ظهران احمد63530
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ناجح67573752.533246.532181439جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعادل عماد عٌد محمد63531

ناجح745837.550.537257.034181439جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعادل وفقً محمود عبدالحمٌد63532

ناجح64.55037.551.532235.536181339جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعاصم خمٌس صادق عبدالراضى63533

ناجح5744.53750.532.5221.5311813.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعبدالراضى عزت عبدالرضى عبداللطٌف63534

ناجح705038.551.535245.0351814.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعبدالرحمن بٌومً عبدالعظٌم زٌد63535

ناجح6945.538.550.534.5238.0321814.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعبدالعظٌم غرٌب عبدالعظٌم همام63536

ناجح62.547.5324928.5219.5281814.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعبداللطٌف صبرى شحاته عبداللطٌف63537

ناجح5446.53249.528210.0291814.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعبدهللا عبدالرحمن محمد عكاشه63538

ناجح76534054.537.5261.036181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعبدالنعٌم حجاج عبدالنعٌم خلف هللا63539

ناجح58.53728.55229.5205.531181539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعبدالنعٌم محمدٌن احمد عبدالنعٌم63540

ناجح59.54229.552.532215.531181539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعلى عادل على حلبى63541

ناجح7154.537.557.538258.535181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعلى محمد على دٌاب63542

ناجح55.545335630219.531181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىعلً العربً عطٌت هللا عراب63543ً

ناجح4537.527.551.525186.5301814.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىفتحى فرج فتحى صادق63544

ناجح66.5433049.528.5217.533181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىكرم حامد صادق احمد63545

ناجح60.548314932220.531181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىكرٌم كرم جبرٌل رفاعى63546

ناجح66.548375431236.533181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمد احمد محمد ابو العال63547

ناجح52383148.530199.5331816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمد جبرٌل فؤاد على63548

ناجح6345.526.55227.5214.5331812.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمد حسٌن عبدالنعٌم عبدالمنعم63549

ناجح65.535.5265031.5208.531181539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمد حمدان حسن محمد63550

ناجح613625.55132.5206.0321815.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمد شحات احمد محمد63551
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ناجح58.538285031205.5311815.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمد صبري شحاته عبداللطٌف63552

ناجح5137.526.548.531.5195.0301814.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمد عبدالفضٌل سعد عبدالمبدى63553

ناجح57.545.52751.536217.5301815.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمد عزت صادق محمد63554

ناجح69513056.533239.5351816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمد فتحى خلف هللا محمد63555

ناجح6751.530.55335237.0351816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمد محمود محمد حسٌن63556

ناجح65492846.536224.5331816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمود احمد على دهٌس63557

ناجح54472753.535.5217.033181539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمود خلف عمر احمد63558

ناجح69.540344929.5222.027181539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمود على محمد ابوالعال63559

ناجح6238.528.54828.5205.526181439جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمحمود محمد مرزوق قناوي63560

ناجح65.538.533.549.532.5219.5301615.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمصطفى محمود على امٌن63561

ناجح56.539.53447.531.5209.027161739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمصطفى مخلوف السٌد عبدالاله63562

ناجح69.545.536.55733.5242.0331818.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىولٌد خلف هللا عبدالنعٌم خلف هللا63563

ناجح4835.53147.528.5190.530181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىٌاسر احمد على محمود63564

ناجح60.5403547.534.5217.527181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاسماء حجاج ابو العال محمود63565

ناجح55.536.534.54627.5200.028181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاسماء محمد السٌد محمود63566

ناجح4535.534.540.529184.5301815.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاكرام على السٌد ابراهٌم63567

ناجح743534.548.531.5223.537181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىامل عبدالحمٌد محمد محمود63568

ناجح715035.549.538.5244.534181439جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىامل عبدالواحد البدرى محمود63569

ناجح66.542.5335136.5229.534181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىامل ممدوح عطٌه عرابى63570

ناجح533934.55032208.528181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاٌمان محمد احمد رضوان63571

ناجح5635.53251.534209.030181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاٌه الطاهر فؤاد على63572
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ناجح6936.53547.536224.0341816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىاٌه عزت احمد محمد63573

ناجح52.53830.548.534.5204.0301816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىبخٌته مطاوع شهدى تمام63574

ناجح56.5362941.531194.030181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىبدرٌه سعد الشازلى الحداد63575

ناجح6137.534.54933.5215.530181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىبسمه عبدالحمٌد جمعه عبدالاله63576

ناجح59.53933.55133216.030181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىبسنت احمد عمر احمد63577

ناجح54.54035.555.529.5215.033181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىجٌهان ابو العال محمود ابو العال63578

ناجح56.54436.55529221.0341816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىدعاء محمد كامل متولى63579

ناجح69.5483553.533239.037181839جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىدنٌا فاضل كمالً كمال الدٌن63580

ناجح59.542.5325433221.0321816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىرحاب جبرٌل فؤاد على63581

ناجح57.54333.552.533219.5361816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىرحمه زٌد ابوالوفا زٌد63582

ناجح56433554.528.5217.0361816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىرضا خلف على خلٌفه63583

ناجح5844334934218.0371816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىرضا محمود امٌن عبدهللا63584

ناجح57443550.529215.535181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىزٌنب محمود محمد اسماعٌل63585

ناجح624535.552.530.5225.536181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىساره محمد فؤاد اسماعٌل63586

ناجح54.543.531.550.526.5206.5301817.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىسحر احمد عباس محمد63587

ناجح69.5443557.534.5240.538181839جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىشهٌره عبدالحكٌم عبدالعال جوده63588

ناجح64.54334.55131.5224.538181839جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىشٌماء حمدى السٌد محمود63589

ناجح60.5423555.527220.035181839جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىفاطمه ابو الحجاج عزت اسماعٌل63590

ناجح51.542.5335326206.034181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىفاطمه سمٌر فهمى السٌد63591

ناجح564434.553.526214.0331816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمرفت البدرى محمد توفٌق63592

ناجح6644.534.557.534.5237.0371817.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمروه كامل فهمى احمد63593

(538)



ناجح59.54533.55829225.0361816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمروه محمد فاٌز محمد63594

ناجح66.55135.55831.5242.538181739جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمرٌم منصور سلٌمان عبدالحمٌد63595

ناجح61.54533.55431225.0361816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىملك محمد على دهٌس63596

ناجح66.553.5315534240.0401816.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمنار توتو عبدالظاهر احمد63597

ناجح685233.554.531.5239.540181839جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمنال عادل عبدالهادى احمد63598

ناجح6952325232237.038181839جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمها البدرى محمد منصور63599

ناجح70.551344929233.539191839جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىمى احمد سعد احمد63600

ناجح664734.55130228.536181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىنسمه الشطورى رٌاض سالم63601

ناجح564430.54330203.535191539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىنسٌم قعود احمد محمود63602

ناجح54.540.527.541.525189.037181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىنهله توفٌق خلٌفه توفٌق63603

ناجح54463042.527199.537171639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىنهى رفعت زٌدان عالم63604

ناجح6548345129227.039181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىنوال حسنً شحاته عبداللطٌف63605

ناجح61.5473447.530.5220.539181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىهبه محمود عبدالراضى عبداللطٌف63606

ناجح5645.5324628.5208.0361915.539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىهنٌه محرز مصطفى عبدالمجٌد63607

ناجح73.55535.555.531.5251.040191839جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىوسام محمد بركات بهلول63608

ناجح55.53625.54025182.032151639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىوفاء ناصر السٌد متولى63609

ناجح58.546314729.5212.036181639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىٌارا صبرى احمد مصطفى63610

ناجح65.545.531.54933224.538191639جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىٌاسمٌن عادل رٌان محمود63611

ناجح60.53931.543.530.5205.034191539جرجامدرسة الحوفة اللتعلٌم االساسىٌاسمٌن محمد عبدالراضى محمود63612

ناجح59.542.5264327198.0301515.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةابو القاسم القط غرٌب عبدالمنعم63613

ناجح69.549.530.551.526.5227.530171840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةابو النجا خالد ابو النجا نورالدٌن63614
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ناجح5648.525.546.526.5203.030171740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاحمد البدرى فاروق على63615

ناجح625134.551.527226.030161740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاحمد سعودى سلٌم احمد63616

ناجح57432445.527196.531171740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاحمد شوقى احمد عبدالعال63617

ناجح75.554365431.5251.034171840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالسالم فهمى عبالمٌدى63618

ناجح76.555365331.5252.034181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد ٌوسف صدٌق63619

ناجح76533349.528239.536181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود بخٌت مسعود63620

ناجح7152.533.547.528232.534181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود حسٌن محمد63621

ناجح69472646.527.5216.032151840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاسامه احمد عٌد احمد63622

ناجح48.549264426.5194.030181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاشرف محمد ٌوسف محمد63623

ناجح53.54924.548.526.5202.033181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةالحسن على جبرٌل السٌد63624

ناجح67.552295029227.531171840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةبهجت عاطف عبدالنعٌم زٌدان63625

ناجح50.540.523.54127182.530171840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةتامر خلف هللا مٌدنى محمود63626

ناجح645127.547.527217.030171840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةجاد صالح جاد احمد63627

ناجح715330.550.529234.036181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةجاد عبدهللا جاد عبدهللا63628

ناجح70.55230.55029232.035181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةحسام احمد محمود على63629

ناجح57.5502551.525.5209.5311817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةحمدى محمود محمد عثمان63630

ناجح745329.55429.5240.0321717.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةخالد احمد احمد مصطفى63631

ناجح735428.550.530236.034181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةذٌاد عشرى محمود محمد63632

ناجح5643.52547.526.5198.530151740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةرافت محمود عوض معوض63633

ناجح66.549345229.5231.035171840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةرامى عارف عبدالعاطى على63634

ناجح615531.546.529223.034181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةرشاد ثروت رشاد صدٌق63635
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ناجح534431.54527200.537151740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةرفاعى النمٌرى عبدالعال محمد63636

ناجح62543146.528.5222.0321816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةرمضان عبدالناصر رمضان محمد63637

ناجح55.545.529.547.529207.032181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةسعد القرشى سعد فهمى63638

ناجح73.55637.55635258.0391717.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةسٌف الدٌن محمد سعٌد محمد63639

ناجح635230.54829.5223.034181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةسٌف الدٌن محمود خلف قناوى63640

ناجح6852.531.548.529.5230.0351817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةشهاب احمد ابراهٌم مرس63641ً

ناجح50.55028.542.527198.530161740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةشهاب مؤمن محمود احمد63642

ناجح67.55337.553.530.5242.033191840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةضٌاء عادل امٌن امام63643

ناجح53.545.527.548.529204.0301815.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةطارق محروس احمد محمد63644

ناجح48.5472745.527.5195.530181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعادل راشد امٌن امام63645

ناجح58.547.529.54526.5207.032181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد محمد حسٌن63646

ناجح5943.530.54829210.0301816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعبدالعظٌم عبدالرحٌم عبدالعظٌم دٌاب63647

ناجح52.547.532.548.528209.031181540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا الضوى محمد احمد63648

ناجح69.55234.553.531240.538181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا سامى عبدهللا مصطفى63649

ناجح575333.545.524.5213.534181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا نبٌل عبدهللا حسٌن63650

ناجح73.55332.54526230.033181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب احمد عبدالوهاب ابراهٌم63651

ناجح77.550355030242.537181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب خالد فؤاد رشوان63652

ناجح4953284727204.0331816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعكاشه السٌد ابراهٌم عبدالرحمن63653

ناجح5440.5305025.5200.033181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعالء السٌد فاٌز محمود63654

ناجح645331.549.527.5225.533181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعلى اشرف سعد بخات63655

ناجح67.5543351.526232.037181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعلى اشرف على احمد63656
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ناجح69.5553349.528235.0361817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعلى خمٌس على محمد63657

ناجح68.5553450.528236.034181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعلى عادل محمود على63658

ناجح7247.534.55128.5233.534181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعمرو ضاحى السٌد امٌن63659

ناجح52.541.5304526195.027181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعوض محمد عوض معوض63660

ناجح45.53129.54724.5177.5261816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةفرغلى على فرغل اسماعٌل63661

ناجح57.546305027.5211.033181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةكامل سرحان حزٌن امٌن63662

ناجح52.545.532.54926.5206.0331816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم ابو عمره تامر مجاهد63663

ناجح61.544.5334630.5215.533181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم االمٌر حسٌن عثمان63664

ناجح60.544.53246.521204.531181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم محروس محمود عبدالنعٌم63665

ناجح57.542284722196.5301814.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدهللا محمود63666

ناجح67.55329.54928227.032181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد جادالرب قاسم63667

ناجح56382644.523.5188.0261814.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد على نور الدٌن63668

ناجح61.551.5324823.5216.532181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال ٌحً السٌد63669

ناجح523026.54220.5171.030181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمد خلف عبداللطٌف محمود63670

ناجح61.548.531.54925215.534181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمد خلف محمد رضوان63671

ناجح64.540.5314728211.0331815.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمد رفاعى زاٌد عبدالنبى63672

ناجح55.552.53549.525.5218.037181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمد صابر بخٌت محمد63673

ناجح5251325024209.030181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالعلٌم على محمد63674

ناجح67.55634.55028236.0341815.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود محمد جاد الرب63675

ناجح705534.55329.5242.0361816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمود ابراهٌم حافظ احمد63676

ناجح5952.5315229.5224.0331816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمود حارس على صدٌق63677
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ناجح68.55126.549.527.5223.0321817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمود سعودى سلٌم احمد63678

ناجح76.552.533.554.531248.0361816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد سعٌد ماجد63679

ناجح6852.532.55330.5236.5341817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد على احمد63680

ناجح55.550.5325127216.0331817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمختار محسن مختار عبدالمبدى63681

ناجح5147.5264124189.5291816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمعتز محمد احمد حسٌن63682

ناجح70553749.530.5242.037181540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمعتز ولٌد صابر فارس63683

ناجح6345.530.544.527210.529181540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةممدوح محمد عبدالوهاب جاد63684

ناجح59.546.528.54825207.5341815.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةنادر محروس محمد السٌد63685

ناجح78.556375637264.538181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةنوح عبدالفتاح محمد عبدالاله63686

ناجح584726.54925205.535181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةهالل رضوان هالل رضوان63687

ناجح584834.546.527.5214.5341817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةهالل عبدالحمٌد رشوان متولى63688

ناجح7053.532.54828.5232.5311817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةٌاسٌن صبحى عز الدٌن مطاوع63689

ناجح6135.52944.522.5192.5301814.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةٌاسٌن كرم ابراهٌم ٌاسٌن63690

ناجح63.552334530.5224.038181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاسراء احمد محمد عبدهللا63691

ناجح67.54335.55431231.036181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاسراء انور رضوان فهٌم63692

ناجح7153.5325227.5236.0361817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالمبدى فهمى عبدالمبدى63693

ناجح6754.53344.527226.0371816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاسماء حربً علً محمد63694

ناجح6650.5254727.5216.0311815.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاسماء خلٌل محمد خلٌل63695

ناجح6851.5285029226.5311814.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاسماء شعبان جاد احمد63696

ناجح7051.5274930227.532181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاسماء عٌد جاد الرب قاسم63697

ناجح695628.550.527.5231.5341817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاسماء محروص عز الدٌن مطاوع63698
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ناجح70.550.5274827.5223.532181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاالء عبدالرحٌم جاهٌن رضوان63699

ناجح75.55635.555.534256.540191740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةالزهراء جابر محمود محمد قاسم63700

ناجح764329.55230.5231.0351817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةالهام اشرف على احمد63701

ناجح70.5512852.529.5231.5331816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةامال بخٌت محمود عبدالحمٌد63702

ناجح73.55327.548.528230.532181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةامنٌه سمٌر عبدهللا مصطفى63703

ناجح7447.526.54728223.0301816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةامنٌه محمود محمد السٌد63704

ناجح73.553.526.54731231.5311816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةامٌره حربى ابو المجد عبدالعزٌز63705

ناجح75.5593659.534264.036181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان بدوى محمود ابو العال63706

ناجح7149.523.550.527221.531181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان ثابت عبدالفتاح ثابت63707

ناجح75.5583253.532.5251.535181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان شحات محمود احمد63708

ناجح634824.551.526213.031181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان فتحى عبدالاله ابراهٌم63709

ناجح61.547225327210.530181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد سلٌمان فهٌم63710

ناجح70.55124.551.526.5224.030161840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد صدقى محمد63711

ناجح66.553275228.5227.032181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاٌناس عبدالاله عربى محمد63712

ناجح7650.5334828235.534181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاٌناس فٌصل عوض معوض63713

ناجح74.550.5334828234.033191840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةاٌه سمٌر عبدهللا مصطفى63714

ناجح69.550.5344927.5230.537181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةبسمه كمال محمود اسماعٌل63715

ناجح76.55033.54829237.034181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةحسناء جالل معوض رمضان63716

ناجح65.548.525.547.528215.032181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةحسنه محسن على نور الدٌن63717

ناجح66.548294828219.5321817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةحمٌده ابراهٌم ابوالمجد محمد63718

ناجح70.549.530.54526.5222.031181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةحمٌده سعد عبدالكرٌم مرزوق63719
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ناجح72.546.528.54827.5223.030181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةحنان فاضل تامر مجاهد63720

ناجح77.552.5354831.5244.537181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةدالٌا االمٌر فكرى فؤاد63721

ناجح7649.532.54927.5234.539181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةدعاء عبدالعظٌم هاشم عبدالاله63722

ناجح76.557.537.550.531253.038181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا احمد عبدالحكٌم ثابت63723

ناجح75.549.532.546.527.5231.535181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا احمد مطاوع احمد63724

ناجح7452.530.549.530236.533181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا كامل سعد عبدالكرٌم63725

ناجح70.548.527.546.529222.033181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةرحاب احمد جاد الكرٌم اسماعٌل63726

ناجح73.54829.54629226.034181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةرحاب ثابت برهوم محمد63727

ناجح61.549.527.546.528213.031181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةرٌهام ضاحً عبداللطٌف نوح63728

ناجح7246.53246.528.5225.537181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةرٌهام طلعت صالح امٌن63729

ناجح53.54727.546.526200.530181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةزهوه احمد اسماعٌل عبدالرحمن63730

ناجح77.549.529.54829.5234.033181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةزهوه خلف عبدالرحمن بكرى63731

ناجح67.552.5304829.5227.532181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب فرج عابدٌن عبدالموجود63732

ناجح75.5533151.531242.039181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب ٌاسر سعد على63733

ناجح6844.53248.530223.0381816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةساره اٌمن عبدالغنى السٌد63734

ناجح56.5372546.524189.0311814.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةسعاد محمود عبدالاله محمد63735

ناجح7041.531.54730220.0351818.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةسمٌره محمود امٌن معوض63736

ناجح78533757.535260.540181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةسها احمد امٌن معوض63737

ناجح6640315031.5218.5351818.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةشهد محمد احمد عبدالكرٌم63738

ناجح74503152.530237.539181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء صالح عبدالهادى صالح63739

ناجح69.544.5315030.5225.536181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةصبرنا سالم عبدالحافظ على63740

(545)



ناجح593523.54124.5183.029181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعبله فوزى عارف حسن63741

ناجح63.552.532.548.529.5226.539191940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعزه اشرف كمال عبدالراضى63742

ناجح70.544.53248.527222.534181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعلٌاء محمود عبدالموجود عثمان63743

ناجح68.551.53656.531.5244.037181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةغدٌر الصباح على ابو العال63744

ناجح76.550.534.550.531.5243.539181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةغدٌر بهجت ابو المجد عبدالراضى63745

ناجح75.55332.55131243.037181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد خلف قناوى63746

ناجح6652.52949.531228.0351818.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه البدرى على ابو العال63747

ناجح73.550.532.547.530.5234.537181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةفاٌزه خالد احمد محمد63748

ناجح745633.54832243.538181940جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةفرح محمد محمد عبداللطٌف63749

ناجح78.55638.55834265.036181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةفرحه رافت حافظ ٌوسف63750

ناجح73.541.532.54831226.536181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةفرحه صبحى محمد احمد63751

ناجح7750.5375434252.536181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةفلاير خالد حلمى عبدالحلٌم63752

ناجح5649.524.54828206.0281814.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةكرٌمان عبدالباسط عبدالحلٌم محمد63753

ناجح73.550.533.55429.5241.035181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةلمٌاء عنتر ابو المجد عبدالعزٌز63754

ناجح584923.552.527210.0291815.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم جابر ابوعمره فهٌم63755

ناجح6949.530.55128228.0321816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم خالد سعد بخات63756

ناجح7657345628251.036181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود سعٌد ماجد63757

ناجح73.551275227.5231.029181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمنار عبدالرحٌم فهمى احمد63758

ناجح685022.55227219.526181440جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمنار محمود فكري مرس63759ً

ناجح68.55524.541.527216.5321813.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمنه هللا بالل عبده خلٌفه63760

ناجح67.548.527.550.523.5217.5331814.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمنه حسٌن محمد حسٌن63761
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ناجح59.55224.55128215.0261816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمنى اشرف كامل على63762

ناجح6849.5244826215.5301814.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمها حسٌن محمد عبدالاله63763

ناجح61482347.527206.5221814.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمها عاطف احمد محمد63764

ناجح65.549.523.55227.5218.032181440جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمى توفٌق ماهر توفٌق63765

ناجح6649.523.54826.5213.5281817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمٌاده رجب برهوم عبدالمجٌد63766

ناجح6051.523.54827210.0271816.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمٌاده على محمد امام63767

ناجح6152245128216.027181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمٌار حامد محمد رضوان63768

ناجح71.55529.552.526.5235.032181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةندا ثروت محفوظ فهمى63769

ناجح80583255.528.5254.035181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةنسرٌن محمد عبداللطٌف رزق هللا63770

ناجح57.551.525.543.527205.0311814.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةنوال لطفى على عبداللطٌف63771

ناجح805935.548.536.5259.535181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةنورهان السٌد عبدالحمٌد السٌد63772

ناجح65.552.52846.526.5219.032181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةنورهان فرج سعد مطاوع63773

ناجح67.55532.551.529235.532181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةهاجر انور عبدالعظٌم خلف هللا63774

ناجح655130.54927222.531181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةهاجر عبدالاله عطٌه محمد63775

ناجح78.5573456.536.5262.533181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةهاٌدى انور فخرالدٌن عباده63776

ناجح52.53328.54926.5189.533181640جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةهبه مصطفى امٌن رجب63777

ناجح77.55734.55428251.033181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةهٌام امام محمد عبدالراضى63778

ناجح7656.5345328.5248.034181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةهٌام صالح محمود سالم63779

ناجح75.555314928238.5331817.540جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةوفاء احمد عبداللطٌف عبدالرحمن63780

ناجح76.549.53349.528.5237.034181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عطا ابو السعود فهمى63781

ناجح74.5513149.528.5234.532181740جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمود خلف قناوى63782
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ناجح74.5543453.528244.033181840جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن مصطفى عبدالقادر السٌد63783

ناجح80463044.529229.5301815.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةابراهٌم القذافى عبدالحفٌظ محمد63784

ناجح49462847.530200.5311814.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد عوض احمد63785

ناجح6347305031221.0351815.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد ابوقاسم عبدالعلٌم السٌد63786

ناجح634627.55031217.5331815.528جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد جاد حسن63787

ناجح56.546.53249.533217.532181526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد حسٌن محمد عبدالمبدي63788

ناجح594627.54434210.5291815.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد خالد على محمد63789

ناجح66.5453046.531.5219.5331815.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد رفعت خلف عبداللطٌف63790

ناجح66.5462950.532224.0351816.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد سعٌد صابر حسن63791

ناجح704629.550.532228.0371815.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد شحاته محمد شرف63792

ناجح63.54629.547.528.5215.0351616.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد شمروخ نبوت حسٌن63793

ناجح73503554.532244.5381816.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالعاطى شوقى مصطفى63794

ناجح5850304932.5219.5351815.528جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد عبداللطٌف محمود محمد63795

ناجح74.54739.55837256.0391816.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد على حامد على63796

ناجح594929.548.530.5216.5361815.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد محروس فوزي احمد63797

ناجح72.554.5385636257.0401816.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود ابراهٌم محمد63798

ناجح58.54924.546.530208.5311615.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود محمد محمود63799

ناجح66.5503653.531237.037161730جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاحمد ٌوسف حسن ابراهٌم63800

ناجح54.538.5284830.5199.5301516.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاشرف احمد محمد محمد63801

ناجح68.557.5315731245.0391817.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةالسٌد صالح محمد عل63802ً

ناجح6457.5334730231.5321614.528جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةانس ٌاسر مختار عبدالمبدى63803
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ناجح49.539.523.54624182.5301615.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةبهاء احمد عبدالحمٌد محمد63804

ناجح54.546.5334734215.0351816.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةبهاء محمد بخٌت سلٌمان63805

ناجح78.560405938.5276.038171730جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحازم امام عبدالفتاح ثابت63806

ناجح53.5482739.529.5197.5321615.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحازم خالد على محمد63807

ناجح534726.54232.5201.0301615.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحسام سامى غرٌب احمد63808

دور ثانى15154.510.51358.01265.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحسام محمد احمد محمد63809

ناجح564928.542.532.5208.5351716.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحسن شحاته الحاوى عبدالعظٌم63810

ناجح57492541.525.5198.034171228جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحسن ٌاسر رٌاض احمد63811

ناجح575432.547.532223.037171626جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحشمت رضا محمد حجازى63812

ناجح505026.542.532201.0341616.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحماده مبروك السٌد رضوان63813

ناجح54.547.523.54528198.5301814.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحمام ثروت حلمً محمود63814

ناجح5950.533.54629218.033191632جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحمدى رمضان سعد محمد63815

ناجح70.5604055.534260.0381916.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةخالد احمد جابر صدٌق63816

ناجح5349.53242.530.5207.5341816.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةخالد احمد على عبداللطٌف63817

ناجح59.55133.54532221.037191634جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةخالد بخٌت على عبدالعال63818

ناجح55.5513343.533216.0371616.528جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةخالد شربٌنً شبٌب متول63819ً

ناجح50452943.530197.5321616.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةخالد ٌاسر حسن محمد63820

ناجح53502846.530207.5361516.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةرائد احمد عوض احمد63821

ناجح57.540.529.555.532.5215.5391816.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةرشوان احمد ابو عمره احمد63822

ناجح53.53930.55334210.0351717.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةزٌاد عبدالرحمن رشاد محمود63823

ناجح7252355634249.038171930جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةسعد الدٌن رفعت سعد الدٌن رفاع63824ً
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ناجح57.54031.554.533216.538181932جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةسعد الدٌن رمضان سعدالدٌن على63825

ناجح564132.55432.5216.039181834جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةصالح جمال محمود حسٌن63826

ناجح604330.554.532.5220.5371717.528جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةطارق عبدالحمٌد محمد قاسم63827

ناجح564232.554.532217.0371717.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةطه فرج عبدالعلٌم ابو الحمد63828

ناجح60.545.534.55533228.5361816.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعادل احمد محمود محمد63829

ناجح5640.533.551.534.5216.0351716.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن رجب الضوى محمد63830

ناجح59.539.5315233.5215.5371716.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عامر احمد محمد63831

ناجح714934.55333.5241.0381717.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد مصطفً رضوان63832

ناجح5437.529.54531197.0321612.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن مصطفً محمود محمد63833

ناجح55.540.53148.533208.5381715.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود حسٌن عبدالرحمن63834

ناجح56.540.53147.531.5207.031181528جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعبدالمعز السٌد عٌد سلٌمان63835

ناجح55.541.5285333.5211.5371816.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعلى حفنً رٌاض فؤاد63836

ناجح6147.530.551.532.5223.0381816.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعلى عبدالحمٌد احمد حسن63837

ناجح65.548.53254.533233.5381817.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعلى عبدالعظٌم سعد عبدالعظٌم63838

ناجح57.543.528.55032211.5341717.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعلى قاسم محمود ربٌع63839

ناجح5542.529.55133211.0361716.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعمر عبدالحمٌد عوض احمد63840

ناجح4145.527.54427.5185.5341814.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةقاسم سمٌر امٌن عطٌه63841

ناجح405028.54329.5191.0361714.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةكرٌم جبرٌل ٌوسف الرواي63842

ناجح404124.54529179.534181428جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالحمٌد ٌوسف محمد63843

ناجح434327.53829180.5361614.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةماهر خلف محمد عبدالحمٌد63844

ناجح5744.52641.531.5200.533161434جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد حسٌن خلٌفه63845
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ناجح615130.54633.5222.0381814.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد حسنً محمود محمد63846

ناجح575031.54733218.5381615.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن محمود عبدالحمٌد63847

ناجح45.555.5344832.5215.5381714.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد رشوان احمد عل63848ً

ناجح62.551.53253.529.5229.0381814.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد سالم احمد مصطف63849ً

ناجح7255.533.551.532.5245.0381714.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد شحات جاد عبدهللا63850

ناجح6847.531.549.532.5229.0381714.528جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد صبرى عبدالعال على63851

ناجح42.548.53344.531199.5371714.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالباسط عبدالرسول رضوان63852

ناجح754936.548.535244.0371712.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالحمٌد محمود على63853

ناجح5951314734222.039171530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالراضى عبدالرحٌم عبدهللا63854

ناجح62.55232.547.533227.537161532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد عرفات مرسى ابوالحسن63855

ناجح67.5593952.536254.0391715.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد على عمر مكى63856

ناجح61.548.5314934.5224.5371615.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد فتحى محمد شحاته63857

ناجح68513250.534.5236.0381714.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد مجدى السٌد عبدالحمٌد63858

ناجح67493752.536241.5371814.528جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود خلف جداوى63859

ناجح4841.5324127.5190.039131726جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمود حمدى سعد محمد63860

ناجح56.555364631.5225.038141734جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمود عصام محمود عبدالعلٌم63861

ناجح45.54630.54226190.035131630جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحمود محمدٌن عبدالاله احمد63862

ناجح7059.5404735.5252.040161732جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمصطفى حسن مصطفى حسن63863

ناجح583935.546.530209.038151530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمصطفى عطا مصطفً السٌد63864

ناجح49.535.534.543.525188.0351514.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود احمد مصطفى63865

ناجح6355.538.55530242.0341615.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمهند حمد محفوظ على63866
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ناجح60.550.5354728.5221.535161728جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةناصر منصور حسن محمد63867

ناجح63.551.537.546.531.5230.539161726جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةهشام همام عطٌه همام63868

ناجح45.550.535.54428203.539161434جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةولٌد عثمان احمد عثمان63869

ناجح56.5383343.528199.0331616.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةٌاسر محمد حسن محمد63870

ناجح665234.551.530.5234.5391716.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدهللا السٌد ٌوسف63871

ناجح4846.53037.523185.0351516.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةٌوسف محمود حسن محمد63872

ناجح7051.536.549.530.5238.039171532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاسماء ابو الحمد بكري محمد63873

ناجح64533645.530.5229.035181834جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاسماء السٌد مصطفً محمود63874

ناجح70.560405332255.5401818.528جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاسماء معوض محمد محمد63875

ناجح70593853.531251.5401818.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةامانى  رفاعى  خلف  عبداللطٌف63876

ناجح76.556.538.557.534263.039181834جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةامنٌه على عمر مكى63877

ناجح69.556.5375731.5251.540181830جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةامنٌه محمد سٌد احمد قاسم63878

ناجح57.5373340.527.5195.5301813.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةامٌره على ابراهٌم على63879

ناجح6551345135236.0351813.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاوراد  احمد محمد محمود63880

ناجح70.5443543.535228.0361614.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاٌمان ابراهٌم عمار عبدالرحمن63881

ناجح7857.53658.533.5263.5381714.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاٌمان جمال حسٌن السٌد63882

ناجح5733.5323935196.530171328جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاٌمان رمضان محمود رضوان63883

ناجح4632.52536.523163.035171326جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد عثمان نور الدٌن63884

ناجح51.533.529.53625.5176.032161334جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاٌه رمضان السمان عبدالراض63885ً

ناجح6540.535.539.526206.5381813.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاٌه ضاحى على عبدالعال63886

ناجح6442.5353926.5207.0391613.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاٌه عبدالنبى فهٌم احمد63887
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ناجح51.54131.53633.5193.530181430جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد علً عبداللطٌف63888

ناجح734528.553.526.5226.534151432جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةاٌه نبٌل شوقى سعٌد63889

ناجح65.534.5314229.5202.531161234جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةبسمه جبرٌل سعد سعٌد63890

ناجح8060406040280.038172028جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحبٌبه عرفات عٌد جاد الرب63891

ناجح61.5373139.529198.0321812.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةحمٌده فتحً السٌد عبدالموجود63892

ناجح53.53332.537.529.5186.0301712.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةدالٌا عاطف جاد عبدهللا63893

ناجح56.537.52938.532.5194.030181330جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةدعاء جبرٌل ٌوسف الرواي63894

ناجح48.53724.53520.5165.5301512.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةدنٌا ناصر الضبعى مرسى63895

ناجح72.549.53444.531.5232.038151330جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةدٌنا محمود رضوان عبداللطٌف63896

ناجح523628.539.530186.034191432جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةرحاب حسن محمد حسن63897

ناجح6838.53643.527213.0371817.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةرسمٌه مصطفى عبدالعلٌم مصطفى63898

ناجح595134.55034228.534191928جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةرضوه عاطف عثمان نور الدٌن63899

ناجح454534.54931204.539181726جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةزٌنب احمد محمد رضوان63900

ناجح4248355032.5207.5341817.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةساره اٌمن سعد احمد63901

ناجح7451.537.552.528.5244.0361816.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةساره ٌحًٌ السٌد احمد63902

ناجح77.5563957.535.5265.5371815.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةسعاد جمال عبدالعلٌم مصطفى63903

ناجح474034.54331195.5361818.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةسمر رشٌدي ابراهٌم ابوزٌد63904

ناجح4737.534.539.531189.532181632جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةسومه جمال احمد عبدالعزٌز63905

ناجح61.54132.539.532206.533181634جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةشٌماء البدوى محمد ابو الحسن63906

ناجح43.54027.53830.5179.530181828جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةشٌماء صبري عباس عبدهللا63907

ناجح5941.535.54432212.038181626جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد محمود السٌد63908
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ناجح50.54535.545.530206.534181734جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةشٌماء محمود محمد محمود63909

ناجح77.556.53758.536.5266.0341817.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةصفٌه بسام عبداللطٌف عبدالعظٌم63910

ناجح56.5433338.530201.0361817.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعبٌر عطا مصطفً السٌد63911

ناجح49.54124.543.526.5185.028181630جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعزه عرابى احمد عبدالنعٌم63912

ناجح77.554.537.55732258.537181632جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةعلٌاء عثمان ٌوسف جادالرب63913

ناجح56413743.531.5209.0341818.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةفاطمه حجاج عبدالهادى الزاهر63914

ناجح6837.535.541.531213.5341817.528جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةفاطمه حسنً مصطفً رضوان63915

ناجح6141.5344030206.5331817.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةفاطمه رافت فتحً هاشم63916

ناجح74533458.533.5253.0351818.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالعظٌم ٌوسف ابو العال63917

دور ثانى1511.53.512.5143.51282.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةفرحه كحول عبدالنعٌم عبدالاله63918

ناجح75.54537.557.535250.5371819.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةكرٌمان رمضان محمد حمزه63919

ناجح58.536.523.53522175.5341815.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةكرٌمان كارم محمود سعدالدٌن63920

ناجح634431.54127206.5341818.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةكرٌمان متولً الفاوي متول63921ً

ناجح61.547334127.5210.0401919.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةكرٌمه حربً عبدالموجود همام63922

ناجح6847.53546.530.5227.539191928جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةكرٌمه ضاحً رضا فهٌم63923

ناجح5737.531.535.524.5186.032181726جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةلحظه حربً فرٌد سلٌمان63924

ناجح62.544.526.542.527.5203.536181734جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمحاسن محسن عوض محمود63925

ناجح7545.537.55638.5252.5381818.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمرٌم احمد عبدالعلٌم على63926

ناجح76.559.5396039274.040191832جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمرٌم صالح الدٌن عبدالرحمن معوض63927

ناجح59.545.531.54429.5210.035181830جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةملك ابو الحمد مصطفً محمود63928

ناجح63.54632.544.526.5213.039181932جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةملك عادل جابر محمد63929
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ناجح69583156.531.5246.039181934جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةملك منصور حسن محمد63930

ناجح67.553304731.5229.040181928جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمنار رجب مطاوع محمد63931

ناجح6549.53250.529.5226.540181926جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمنه بخٌت محمد شحات63932

ناجح64.548.5335030226.040181934جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمنه حماده حارس عبدالوهاب63933

ناجح64.548294430.5216.036181930جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمنه محمد عبدهللا احمد63934

ناجح7048.53546.532.5232.539181932جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةمنى محمد عبدالرحمن محمد63935

ناجح73.5463058.529237.0351814.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةناهد ابوزٌد محمد سلٌمان63936

دور ثانى1314.56.519356.01485.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةناهد عبدالعال احمد عبدالعال63937

ناجح56.54726.547.520197.5201815.528جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةنجاح حماده فوزى محمد63938

ناجح60.545.527.55029.5213.0301814.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةنجاه عبدالموجود السٌد عبدالموجود63939

ناجح52.5482845.528202.0351815.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةندى احمد محمود محمود63940

ناجح74.5553755.531253.038181734جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةندى العرٌان عباس عبدهللا63941

ناجح61.5452746.529209.037181730جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةنسمه خلٌفه محمد ابوهلب63942

ناجح6852294527221.038181732جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةنشوه محمود مصطفى محمود63943

ناجح7055.5345432245.538181730جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةنورهان عزالدٌن عبدالعظٌم محمد63944

ناجح635830.554.530236.038181732جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةهاجر ناصر جمال محمد63945

ناجح6244.527.548.527.5210.038181634جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةهاله السٌد محمد عبداللطٌف63946

ناجح63.550.52951.529223.538181628جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةهدي اسماعٌل محمد عوض63947

ناجح59.542.527.549.532211.0381816.526جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةهدٌر هانً قدري احمد63948

ناجح5443305026.5203.5341714.534جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةهند جابر عبدالغنى عبدالرحمن63949

ناجح6648.52852.529.5224.5381815.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةهٌام حمدى امٌن محمد63950
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ناجح6043.528.548.528208.534191532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةورده الصباح محمود رضوان63951

ناجح6146.529.550.530217.5371916.532جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةوفاء تغٌان محمد سلٌمان63952

ناجح59.546295029213.5351915.530جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةوالء على قاسم عبدهللا63953

ناجح77.55539.555.538265.533191735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ابانوب مكرم تغٌان حكٌم63954

ناجح8059.5406039.5279.0391817.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ابراهٌم السٌد ابوالحسن السٌد63955

ناجح72.549.539.55335249.539191734جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ابراهٌم خٌرت عبداللطٌف عبدالمبدى63956

ناجح51.54832.549.532.5214.034171634جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ابراهٌم على عبدالرحٌم محمد63957

ناجح72.5543957.535258.0391816.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ابراهٌم محمد صبرى عبداللطٌف63958

ناجح6352.537.550.533.5237.0331916.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد اسماعٌل احمد حسن63959

ناجح76.56038.55435264.039191634جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد خالد عبدالحمٌد محمد63960

ناجح5543.5384927.5213.033191434جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد رشاد عبدالكرٌم راشد63961

ناجح7759.54057.537.5271.539191735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد شعبان احمد عبدالرحمن63962

ناجح665539.55235.5248.038191735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد شعبان مصطفى احمد63963

ناجح7256.539.551.535.5255.0371815.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد عبدالمنعم عبدالعال احمد63964

ناجح54413343.533.5205.030171335جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد عٌد السٌد عبدالراضى63965

ناجح705038.552.533.5244.538171736جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد كمال محمد فراج63966

ناجح76603953.536.5265.038181734جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد محمد السمان محمد63967

ناجح76.5563755.537262.039181734جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد محمد مصطفى على63968

ناجح60503848.532.5229.0381916.533جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد محمود احمد حسن63969

ناجح66.557.539.54833.5245.036161735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة احمد ناصر محمد السٌد63970

ناجح6456.5374832.5238.036181734جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسامه عادل محمود السٌد63971
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ناجح67.557.53951.534.5250.033181735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسامه مصطفى احمد السمان63972

ناجح7455.538.553.536.5258.035181734جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسالم احمد محمد محمد63973

ناجح75.5594053.537.5265.539191734جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسالم فوزى عبداللطٌف عبدالمبدى63974

ناجح72.552395230245.5371815.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسالم محمد عبدالباقى السٌد63975

ناجح71.545.538.55028233.534181435جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسماعٌل احمد محمد عبدالعال63976

ناجح74.552395129245.5371814.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسماعٌل خٌرت عبداللطٌف عبدالمبدئ63977

ناجح62423549.529217.5331613.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسماعٌل هندى محمد سالم63978

ناجح6743395228.5229.537181434جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة االمٌر حماده محمود محمد63979

ناجح7245.5375229235.526171235جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة االمٌر رومانى برنابه دانٌال63980

ناجح67.5483951.529235.0351913.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة امٌن احمد امٌن السٌد63981

ناجح7456.539.556.531257.5341716.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اٌمن محمود محمد كمال الدٌن63982

ناجح61.548395428230.538171434جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اٌهاب احمد عبداللطٌف عبدالحى63983

ناجح64.54736.552.527.5228.026161234جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة تمام فٌصل على احمد63984

ناجح515238.552.528.5222.522181336جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة توماس اٌلٌا عزمى محروس63985

ناجح7050385131240.0331815.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة حازم محمود محمد محمود63986

ناجح71.546385229236.533171435جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة حسن عنتر احمد محمد63987

ناجح64.5453948.528.5225.5331713.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة حسٌن محمد احمد جادالكرٌم63988

ناجح554538.55028.5217.032171434جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة خالد ابوزٌد محمد عبداللطٌف63989

ناجح755838.554.528254.038161534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة خالد حسن محمد احمد63990

ناجح565127.549.527211.026161334جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة خالد عارف محمد مصطفى63991

ناجح64.543.537.549.527.5222.536171435جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة رجب جمال صدٌق عثمان63992
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ناجح6342395429227.0371714.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة رمضان جمال عبدهللا محمود63993

ناجح65.551.5395331.5240.534171535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة زٌاد احمد عبداللطٌف عبدالحى63994

ناجح65.545.538.54926224.536151235جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة سرحان عبداللطٌف محمد على63995

ناجح77.557395939.5272.039181935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة شهاب احمد عبدهللا عدوى63996

ناجح71533958.536257.5391718.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ضاحى السٌد عبدالمبدى مصطفى63997

ناجح69.553395834253.538171936جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن جمعه احمد محمد63998

ناجح7247.5395734.5250.036171936جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن عبداللطٌف محمد عبدالعال63999

ناجح7346.533.556.534.5244.0401517.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن على احمد محمد64000

ناجح72.54937.556.534249.5391616.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن محمود احمد محمد64001

ناجح71563955.533254.5401617.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عبدالعال محمد عبدالعال محمد64002

ناجح7247.53955.534248.0391617.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عبدالعظٌم صابر عبدالعظٌم احمد64003

ناجح66.54831.552.531.5230.0391517.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عبدالكرٌم عالء الدٌن عبدالكرٌم راشد64004

ناجح7152.538.557.529.5249.0381616.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عصمت جودت احمد عبدهللا64005

ناجح68.550395732.5247.038151534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عالء خٌرت ضرار احمد64006

ناجح664438.55532235.5401515.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة على حسن عبدالباسط عبدالعال64007

ناجح5245.52653.530.5207.5311514.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة على محمد احمد عبدالعزٌز64008

ناجح63.549.5385432237.037161634جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة على محمد محمد الصغٌر64009

ناجح74.5483858.533.5252.540171736جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة على محمود عبدهللا محمد64010

ناجح76.557395533260.538171834جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عماد حمدى احمد عبداللطٌف64011

ناجح64.551395833.5246.0401717.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عمر احمد عبدالعال السمان64012

ناجح7153.53956.533.5253.5401716.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عمر السٌد عزالدٌن عبدهللا64013
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ناجح66.5563954.533249.038151735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عمرو رجب ضاحى عبدالعال64014

ناجح75.55839.554.533260.5401517.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عمرو عبدالصبور عبدالحمٌد عبدالعال64015

ناجح77.558.539.558.534268.040181935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة فرٌد ٌاسر على عبدالمعطى64016

ناجح79553858.535.5266.034171535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة فهد فرٌد حسن محمود64017

ناجح46.5483955.532.5221.5311515.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة كرٌم محمود السٌد محمود64018

ناجح5450.537.556.531.5230.036.51615.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة كٌرلس زكرٌا فهمى وهب هللا64019

ناجح74.558.5395635.5263.5401617.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد ابو بكر عبدالباسط اسماعٌل64020

ناجح665338.553.530241.034171835جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد احمد ابو الفتوح محمد64021

ناجح72.5523958.536.5258.5361717.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد السٌد محمد سلٌمان64022

ناجح62.549395534.5240.0361616.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد السٌد محمد محمود64023

ناجح52.55138.55131.5224.533151736جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد السٌد محمود محمد64024

ناجح45.548395033215.532141535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد اٌمن الضبعى محمد64025

ناجح555031.54533214.528151634جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد ثروت عبدالحمٌد عبدالحى64026

ناجح60.55037.55532235.032151635جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد ثروت عبداللطٌف ابراهٌم محمد64027

ناجح65.546385534238.534171736جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد جمال محمد السٌد64028

ناجح73483850.532241.532151635جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد حسن محمد سلٌمان64029

ناجح705537.55232.5247.0341615.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد حمام عبدالفتاح عبدالنعٌم64030

ناجح7360395934.5265.5381716.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد حمدان صالح السٌد64031

ناجح73.5503956.534253.0351717.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد حمدى عبدهللا السٌد64032

ناجح5035.53949.534208.0341214.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد حمدى محمد عبدالراضى64033

ناجح42.534354530.5187.0301414.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد خلف سالم محمد64034
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ناجح5843.5395232224.532151736جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد رجب مصطفى احمد64035

ناجح57.5493954.533233.029161734جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد رضوان محمد السٌد64036

ناجح5642.536.55132218.031161634جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد رمضان محمد محمد64037

ناجح58.544.537.55031.5222.034161734جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد صابر الصغٌر محمد64038

ناجح70.540.538.553.532.5235.536161835جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد طلعت زاهر ابراهٌم64039

ناجح5337314529.5195.534161635جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد عاطف عبدالفتاح محمد64040

ناجح7348.5395531.5247.036161834جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد عبدالناصر حموده حموده64041

ناجح5443385031.5216.5351617.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد على ابراهٌم محمد64042

ناجح6045.53648.531.5221.531161836جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد كامل عابدٌن عبدالباقى64043

ناجح65.541.53955.532.5234.0341717.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد محمد عبداللطٌف على64044

ناجح61.5443956.532233.036151834جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد محمود عبدالحمٌد احمد64045

ناجح50.54838.555.532224.532151835جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد محمود على عبدالراضى64046

ناجح75.55139.555.532253.536161735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد مصطفى محمد مصطفى64047

ناجح63.5443450.529221.036161834جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمد ٌوسف احمد عبدالراضى64048

ناجح72.551385531.5248.039171835جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود احمد عبدالعال احمد64049

ناجح5543344932213.0301716.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود احمد عبدهللا السٌد64050

ناجح6849.538.55534245.035171934جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود احمد محمد احمد64051

ناجح454630.549.533.5204.5331718.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود احمد محمد مصطفى64052

ناجح6644.5365333.5233.034171935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود السٌد عبدالعال محمد64053

ناجح5242.528.547.531201.532171936جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود السٌد محمود عبدالعال64054

ناجح5443375032.5216.532181734جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود اٌهاب الدٌن محمود احمد64055
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ناجح644638.55334.5236.033181834جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود جمال ضرار احمد64056

ناجح5842.536.546.531.5215.033161935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود رافت توكل عبدالحمٌد64057

ناجح62.547.539.551.533234.033181934جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود شعبان عبدالعال عبدالاله64058

ناجح60373050.535212.531161534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود صالح عبدالعظٌم احمد64059

ناجح7856.538.55537265.0371717.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد64060

ناجح47403450.531.5203.0311615.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود عبدالرحٌم مرزوق عبدالعال64061

ناجح53.541375134216.5311616.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود عبدالناصر احمد احمد64062

ناجح724838.552.537.5248.5341716.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود عبدالهادى محمد عبداللطٌف64063

ناجح754338.55337246.5351716.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود عبده مصطفى على64064

ناجح5142.532.548.530.5205.0301415.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود محمد احمد احمد64065

ناجح4937.531.54835201.031151634جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة محمود محمد محمد حسن64066

ناجح4937.536.54935.5207.532161734جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مروان السٌد محمد احمد64067

ناجح544136.54736.5215.0321715.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مروان عبدالعال محمد عبدالعال64068

ناجح75.547.538.551.536.5249.5351716.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مروان كمال الدٌن محمد كمال الدٌن64069

ناجح60.542385136.5228.031171735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مروان ٌاسر عطا عبدالحمٌد64070

ناجح584130.54935213.5311514.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مصطفى السٌد مصطفى احمد64071

ناجح60.54138.552.536.5229.032161735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مصطفى الكحالوى محمد عبدهللا64072

ناجح76.554395137257.536161735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مصطفى اٌمن محمد رشاد64073

ناجح57.53327.546.534198.532151734جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مصطفى برقى محمد سلٌمان64074

ناجح58.54234.552.537.5225.031161636جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مصطفى حماده ضرار احمد64075

ناجح7446.538.552.537.5249.033161636جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة هٌثم محمد محمد احمد64076
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ناجح68.54638.550.536.5240.0311717.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ٌحٌى احمد محمد احمد64077

ناجح65373850.537227.535.5171735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ٌسى جبره جابر ابراهٌم64078

ناجح48.539.534.546.534203.0311315.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ٌوسف مصطفى عبدالحمٌد رضوان64079

ناجح62.55038.55235.5238.535181936جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ابتسام عبدالمجٌد احمد محمد64080

ناجح7252.538.55329.5245.536181936جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسراء السٌد على محمد64081

ناجح7549.538.552.537252.540151836جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسماء عماد شعبان محمد64082

ناجح6255375334241.039161935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسماء كامل احمد محمد64083

ناجح50452950.533.5208.026141934جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسماء محروس الفولى السمان64084

ناجح70.5513853.535248.0391518.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اسماء محمد مصطفى عبدربه64085

ناجح7355.535.558.534.5257.037171936جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة الزهراء رجب محمد محمود64086

ناجح74.5513758.538.5259.5391818.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة الفت محمود محمد الصادق64087

ناجح65.550365337.5242.036171836جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة امانى الكحالوى احمد سلٌم64088

ناجح58.54832.552.534225.537181834جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة امٌره عزت على ابوزٌد64089

ناجح56.54931.55336226.033171835جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة امٌمه حسن محمد عبدهللا64090

ناجح76.55334.55132.5247.540181936جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اٌه صبرى محمد امٌن64091

ناجح675238.55433244.537171935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اٌه عادل احمد خلٌل64092

ناجح64.54938.55434.5240.538171935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اٌه عبدهللا احمد السٌد64093

ناجح77.554395738265.539161935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة اٌه فٌصل فؤاد عبدالرحٌم64094

ناجح51.5483645.531.5212.535151935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة بسمه خالد احمد السمان64095

ناجح75.552.539.55735.5260.034.5161935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة بسمه طلعت شبٌب اسعد64096

ناجح79.559.539.55938.5276.040181935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة بسمه نصرالدٌن مصطفى احمد64097
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ناجح75.55338.550.534.5252.0401618.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة بشاٌر عٌد السٌد احمد64098

ناجح72.552385432248.540181835جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة خلود تاج الدٌن السٌد محمد64099

ناجح74503954.534.5252.039171835جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة خلود عادل احمد خلٌل64100

ناجح7457.53753.536.5258.5381719.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة دنٌا السٌد عبدالاله عبدهللا64101

ناجح62.55037.55134235.036171936جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة رانٌا حسن عبدالحمٌد السٌد64102

ناجح7554395138.5257.5391719.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة رانٌا خٌرى عبدالحمٌد مصطفى64103

ناجح75.552395134.5252.0381719.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة رجاء محمد فاضل احمد64104

ناجح7257.5395235.5256.0381719.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة رحاب محمد مصطفى محمد64105

ناجح76.559395437265.5391719.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة رٌهام محمود احمد عبدهللا64106

ناجح67.553.5395034244.0371717.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة زٌنب محمد احمد حمزه64107

ناجح74.5583856.537264.0391719.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة زٌنب محمد محمود محمد64108

ناجح78.559.5406040278.0391719.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ساره احمد محمود محمد64109

ناجح745639.55837264.5391719.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ساره محمد احمد عبدالحافظ64110

ناجح7454405235.5255.5391719.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة سلمى غالب محمود سلٌمان64111

ناجح7959.54059.539277.039171936جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة سماح رمضان عبداللطٌف احمد64112

ناجح72.555395533.5255.0391719.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة سهام محمد محمد مصطفى64113

ناجح775839.55738.5270.0391719.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة سهٌله جابر شحات عبدالراضى64114

ناجح76.551.5384836250.0391718.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة شاهٌناز محمد محمود عبدالحمٌد64115

ناجح765938.55738268.539171834جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة شروق عبدالرحمن عبداللطٌف محمد64116

ناجح69.556385337253.539171835جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة شٌماء احمد عبدالعظٌم عبدالرحمن64117

ناجح494128.54433195.5311611.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة شٌماء رزق عبدربه محمود64118
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ناجح755738.552.536.5259.5391719.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة شٌماء على احمد سلٌم64119

ناجح62.5503451.534.5232.5341718.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة شٌماء محمد محمد عدوى64120

ناجح67503951.535242.536171936جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة شٌماء وحٌد احمد امٌن64121

ناجح63.544.538.549.534.5230.5331618.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة صفاء غرٌب رمضان على64122

ناجح66.54538.554.536240.5381718.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ضحى خالد على حسن64123

ناجح60.544385134.5228.036171833جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة فاطمه الزهراء ابوالحمد محمد السمان64124

ناجح67.549375436243.5361718.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة فاطمه محمد عثمان احمد64125

ناجح68.55338.557.534.5252.038171934جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة فرحه رجب احمد عبدالداٌم64126

ناجح65.55038.55533.5242.5371718.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة لٌلى شعبان على السٌد64127

ناجح70563956.537258.537171934جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مروه عبداللطٌف نجدى احمد64128

ناجح6955.53955.536255.0371718.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مروه على حسن على64129

ناجح715138.558.537256.039171934جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مروه محمد السٌد عبدالعال64130

ناجح72.554.537.557.537.5259.533.5171935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مرٌم طانٌوس عزٌز طانٌوس64131

ناجح73.5553955.536.5259.5371719.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مرٌم عبدالعال مصطفى محمد64132

ناجح69.55438.556.536.5255.038171934جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مرٌم عدلى عطٌه السٌد64133

ناجح70.5473955.535247.0381718.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة منار ناصر السٌد احمد64134

ناجح7557.539.559.538269.540171735جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة منال كمال حسٌن احمد64135

ناجح74.54738.55734251.040171934جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة منه هللا احمد محمد حسن64136

ناجح6046.5365732.5232.034171934جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة منه هللا غالب محمود سلٌمان64137

ناجح76.5573959.537269.039171934جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة منه هللا ٌاسر صبرى عبداللطٌف64138

ناجح76.558.539.559.538272.034.51717.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة منى عادل مقار عبدالحى64139
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ناجح624738.554.536238.040171836جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة منى محمد على ابوزٌد64140

ناجح75.557.5396038.5270.534.51718.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مهرانٌل مجدى عبده راشد64141

ناجح5446335128.5212.5361517.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مٌاده حسن احمد حسن64142

ناجح72.5553548.536247.040171935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مٌار طارق عبدالخالق محمود64143

ناجح62.54935.55536.5238.540171834جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة مٌسون عبدالعال محمد احمد64144

ناجح745638.55536259.5391718.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ندا السٌد عبدالاله عبدالحى64145

ناجح775438.555.535.5260.5401718.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة نهاد كمال محمود محمد64146

ناجح735138.553.536.5252.5381718.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة نهاد محمد عبدالعال احمد64147

ناجح71.5503653.535.5246.5401718.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة نور ممدوح محمود احمد64148

ناجح70.549.538.55736251.5391718.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة نورا خلٌفه عبدالحمٌد خلٌفه64149

ناجح61523956.535243.5401818.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة نورهان رجب احمد مصطفى64150

ناجح62.55138.55535.5242.538181835جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة نورهان صالح سالم السمان64151

ناجح675038.555.533.5244.5401818.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة نٌره السٌد احمد محمود64152

ناجح69.552395432246.5381618.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة هبه هللا عادل مصطفى احمد64153

ناجح7146.534.554.533.5240.0341718.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة هناء احمد محمود على64154

ناجح77.56039.555.537.5270.040171935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة والء عبدالرؤوف عبدالحمٌد عبدالعال64155

ناجح715739.556.536.5260.539171935جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة والء مبارك جمال على64156

ناجح755738.554.535.5260.5391718.536جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة والء محمد محمد على64157

ناجح47.5493853.533.5221.5331718.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن حاكم محمد عبدالعال64158

ناجح6950395535248.0391818.535جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن ناجح رٌاض احمد64159

ناجح71.5513953.536.5251.5401818.534جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة ٌامنه فاٌز محمود محمد64160
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ناجح41.543305329196.529161633جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاحمد الصباح احمد توفٌق64161

ناجح6657345833.5248.538151732جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاحمد عالء الدٌن رٌاض عبدالمجٌد64162

ناجح685033.55732.5241.040151732جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاحمد مادح احمد فرغل64163

ناجح65.554335734243.537171728جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاحمد محمد السٌد محمود64164

ناجح73513658.538256.540161732جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالرحمن عبدالمجٌد64165

ناجح735534.55837.5258.039171731جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاسالم محمد سعد الدٌن عبدالعزٌز64166

ناجح55322456.532.5200.0261415.530جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاشرف عارف محمود مصطفى64167

ناجح6136.532.554.533217.520121531جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاشرف على ابراهٌم عبدالعزٌز64168

ناجح7655365738262.032171633جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاندراوس سامى سمٌر شفٌق64169

ناجح75.5553754.536.5258.5401716.534جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةحماده محمود على محمد64170

ناجح60.547325431.5225.0321716.532جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةحمزه عوض احمد حمزه64171

ناجح7051.53558.535.5250.538171732جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةخالد ابراهٌم مصطفى مرسى64172

ناجح64.547345533.5234.0341516.532جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةرفٌع جابر حسٌن دسوقى64173

ناجح70.54132.547.532.5224.037171733جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةشهاب محمد محمود احمد64174

ناجح735434.55836255.540171734جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةعبدالعظٌم عبدالحكٌم عبدالمحسن احمد64175

ناجح72.54934.555.536247.538171731جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةعبدهللا جمال محمد احمد64176

ناجح75533456.534252.540171733جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالحمٌد على محمد64177

ناجح72.55333.553.533245.537171632جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةعبدالمجٌد ابوالحمد على محمد64178

ناجح694833.553.534.5238.538161731جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةعالء مختار الراوى محمد64179

ناجح66.545.53456.534.5237.0361716.530جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةعلى السٌد على محمد64180

ناجح7652385736259.038171732جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةعلى جمال عبدالعال عثمان64181
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ناجح61.54527.55430.5218.5361714.533جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةعلى حسن عرفه صدٌق64182

ناجح67.5493456.534241.0381715.532جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةكرٌم احمد ابو المجد حافظ64183

ناجح64.553.534.55637245.5381716.531جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةكرٌم عاطف عطٌه احمد64184

ناجح5852.53454.538237.038171632جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالرحمن على64185

ناجح664833.55734.5239.039171533جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمود محمد64186

ناجح61453456.532.5229.036171532جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف محمد محمود64187

ناجح715635.55735.5255.040171630جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمد صابر على محمد64188

ناجح7355.532.55735253.0381615.534جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمد صدٌق مهران محمد64189

ناجح6549.53154.529229.033171632جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالباسط السٌد جالل64190

ناجح73563458.536257.538171630جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمد على محمد على64191

ناجح7251335635.5247.536171732جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمد على محمد محمود64192

ناجح58.55234.556.534235.538171831جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمد محمود السٌد عبدالمجٌد64193

ناجح664234.55434230.538171732جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمد محمود على محمد64194

ناجح775538.56037.5268.040171832جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمود حمدى ابو الفضل احمد64195

ناجح7155376038.5261.540171832جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمحمود عبداللطٌف محمود عبدالراضى64196

ناجح72.55532.55634.5250.5381516.532جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمصطفى عزت اسماعٌل عبدالمولى64197

ناجح70.551325634.5244.036171732جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمصطفى عنتر مصطفى السٌد64198

ناجح74533454.535250.539171632جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمصطفى ناصر عبدالعال عبداللطٌف64199

ناجح7153335734.5248.5381714.533جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةولٌد السٌد محمد عطٌت هللا64200

ناجح65513457.534241.534161533جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةٌونس اشرف ٌونس ابراهٌم64201

ناجح7052.53457.535249.037171633جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاسماء ٌونس ذكى ٌونس64202
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ناجح69.550.5325734.5243.5371514.533جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاالمٌره عبدالعظٌم ذكى ٌونس64203

ناجح715434.557.538255.038171633جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةامانى شعبان على مصطفى64204

ناجح755435.55835.5258.038171733جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد السٌد محمود64205

ناجح73.554365734.5255.037171633جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةاٌمان ربٌع عبدهللا محمود64206

ناجح79.55432.557.536259.536171531جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةدنٌا على عبدالحمٌد امٌن64207

ناجح69.5563357.535.5251.536161531جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةروان سامح عبدالعزٌز احمد64208

ناجح66.554305736243.534161631جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةرٌم عبدالفتاح عبدالحمٌد محمد64209

ناجح78.55636.55436261.0401717.530جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةسهٌله مبارك محمود على64210

ناجح70.5553357.535.5251.540171533جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةشهد ناصر كمال الدٌن محمد64211

ناجح60.553325733.5236.0361716.531جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالاله عبدالرحمن محمود64212

ناجح615033.55534.5234.0261514.531جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةعال سلطان احمد الشاذلى64213

ناجح6646.529.550.532.5225.031151332جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةعلٌاء سلطان احمد الشاذلى64214

ناجح75.5533457.536256.0381615.532جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمروه سلٌم محمود سلٌم64215

ناجح75.552335635251.5381714.533جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةملك حسن محمد محمود64216

ناجح76543458.536.5259.036161534جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمنار احمد على محمد64217

ناجح665330.554.535239.037161531جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمنى السبع التهامى عطٌه64218

ناجح7757.535.56038.5268.540161531جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةمنى هانى سمٌر على64219

ناجح735334.557.535253.038161632جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةنانسى احمد محمد محمود64220

ناجح655332.556.534.5241.538161432جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةنورا ابوالحمد عبدهللا محمد64221

ناجح65.555335735245.538161533جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةنورهان شعبان عكاشه محمد64222

ناجح725534.55534250.538161632جرجامدرسة كوم بٌت داود االعدادٌة المشتركةنٌرمٌن عاصم على محمود64223
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ناجح625329.55431.5230.0351515.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىابراهٌم احمد احمد محمد64224

ناجح59.554305333.5230.0351515.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىابراهٌم احمد هرٌدى احمد64225

ناجح63.54929.55430.5226.5341414.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىابراهٌم محمد عبدالعال محمد64226

ناجح71543056.533.5245.0391515.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىابو الدهب عاطف عصام حموده64227

ناجح57.55329.553.527.5221.0321515.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاحمد حمدى عبدالمبدى عبدالحمٌد64228

ناجح625128.554.532228.0331515.520جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاحمد خالد ناجى احمد64229

ناجح56513053.530220.5331515.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاحمد راجح على احمد64230

ناجح69.55330.553.532.5239.033151536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاحمد عبدهللا احمد مصطفى64231

ناجح63.55228.554.531.5230.0351615.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاحمد عبدالمجٌد احمد عبدالمجٌد64232

ناجح664629.55532.5229.0331715.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاحمد عبدالناصر احمد الصاوى64233

ناجح5851.529.554.532225.5321416.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاحمد محمد ابو الحمد محمود64234

ناجح62.554295432231.5321516.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاحمد محمود السٌد احمد64235

ناجح6251.530.55427.5225.530151435جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاسامه غرٌب عبدالعال محمود64236

ناجح60.5522854.530225.0381516.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاسالم عبدالعظٌم فراج عثمان64237

ناجح78.557.535.55634.5262.0391616.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاسالم على فراج مصطفى64238

ناجح665430.55432.5237.0341715.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاسالم عوض محمود محمد64239

ناجح60.5522952.531225.0331715.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاالمٌر ناصر حسن عطٌه64240

ناجح624829.555.531.5226.5341614.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىانس على عبدالظاهر على64241

ناجح715632.55634249.5371615.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىانور عبداللطٌف احمد على64242

ناجح6133.5274729.5198.0321515.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىجابر محمد ٌوسف جابر64243

ناجح46523054.533215.5291615.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىحسام خالف خلٌفه رضوان64244
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ناجح7451.53054.532242.0321615.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىحسام محمود عبدالرحٌم جاد الكرٌم64245

ناجح69.541.53054.532227.5351415.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىحسن جمال محمود محمد64246

ناجح70.5423054.528.5225.532141436جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىحسن ناجى حسن امام64247

ناجح70.543.529.55433.5231.0301515.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىحمزه محمد رزق محمد64248

ناجح70.553.53154.534.5244.0311515.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىخالد على عبداللطٌف راشد64249

ناجح49463249.529205.526161435جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىخلٌفه كمال خلٌفه رضوان64250

ناجح62.5543254.534.5237.531181620جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىشاهر محمد ٌوسف جابر64251

ناجح51453245.526199.528181620جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىشحات ناجح السٌد سلٌمان64252

ناجح62.540335330.5219.0291615.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىصبرى عادل عبدهللا على64253

ناجح66.555325531239.5351815.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىصبرى عاطف صبرى محمد64254

ناجح63.554.532.55534239.5341815.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىصهٌب على عبدالظاهر على64255

ناجح6952315429235.027181435جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعباس السٌد عباس محمد64256

ناجح69.55831.555.535249.5351815.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد احمد64257

ناجح71513151.530234.5341815.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد محمود64258

ناجح745533.554.534.5251.5361815.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعبدالحمٌد نصر عبدالحمٌد احمد64259

ناجح65433255.531226.5311815.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعبدالرازق السٌد عبدهللا عطٌه64260

ناجح76.558.5355636262.0351815.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعبدالشافى خالد عبدالشافى احمد64261

ناجح65.552.529.554.534236.0291815.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعبدالعال محمد عبدالعال وزٌرى64262

ناجح685331.555.533241.0291615.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعبدهللا احمد محمد احمد64263

ناجح6855315531.5240.5391816.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعصام حموده رشاد عصام64264

ناجح665636.55734.5250.0381816.520جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعالء معاطى عوض عٌد64265
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ناجح67.552.536.55635.5248.0371816.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعلى احمد فهمى احمد64266

ناجح66.54932.55532235.036181736جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعمرو خالد احمد فاضل64267

ناجح775531.554.533251.0381817.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىكرٌم محمد عبدالحمٌد السٌد64268

ناجح7958.538.56038274.0371816.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىماجد محمد عٌسى محمد64269

ناجح59.5553855.533241.037161735جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد السٌد عبد ربه محمود64270

ناجح55.545.535.556.533.5226.5381817.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد الهم بدوى محمد64271

ناجح523730.54925193.5321415.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد اٌمن عبدالحمٌد محمد64272

ناجح52.538274626.5190.0271414.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد خالد السٌد احمد64273

ناجح51.536.529.541.527186.032181634جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد خالد محمد مصطفى64274

ناجح594329.55130.5213.0341615.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد صابر محمود ابراهٌم64275

ناجح675330.55430234.5341816.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد طلعت شوقى احمد64276

ناجح675536.555.533.5247.5371816.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد عاشور حسٌن حمد هللا64277

ناجح655436.553.533.5242.5361816.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد عبدالرحٌم ابوالحمد محمود64278

ناجح675434.555.532.5243.534181635جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد عبداللطٌف محمود حجاجى64279

ناجح62.54831.55228222.0321816.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد عبداللطٌف محمود رضوان64280

ناجح56493754.535231.5361816.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد محمد عبدهللا احمد64281

ناجح7258.538.56033.5262.5351816.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمد محمود عبدالحمٌد احمد64282

ناجح77.554.533.55229.5247.036161436جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمود احمد محمد مسعود64283

ناجح59.55431.55532.5232.532181636جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمود القدرى شوقى عثمان64284

ناجح615531.55333233.5301815.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمود سلٌم عبدالحمٌد عطٌه هللا64285

ناجح63.542.53250.529217.538171635جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمود عبدالمجٌد السٌد محمود64286
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ناجح685231.555.531238.0361815.520جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمود فتحى الحاوى على64287

ناجح6654325531238.0341815.520جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمود محمد عبدالحمٌد جابر64288

ناجح6349.53153.528.5225.5341813.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمحمود محمد محمود محمد64289

ناجح62.5553155.532236.032181636جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمصطفى صالح مصطفى السمان64290

ناجح705332.55433242.5381815.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىهشام طارق حسن عبدهللا64291

ناجح70543154.531240.537181634جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىوائل اٌمن فتحى عثمان64292

ناجح62.546.53147.529216.530181635جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىٌحٌى عبدالباسط عمران محمد64293

ناجح685431.55535243.5301616.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاسراء عاطف على جابر64294

ناجح77.558.54053.539268.5381817.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاسماء جمال عبدالحمٌد على64295

ناجح695233.55135240.534161635جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاسماء محمد عبداللطٌف عبدالنبى64296

ناجح6354354935236.0331814.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاشجان عبدالشكور محمد محمد64297

ناجح574932.55232222.534161536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاعالء ناصر محمد نورالدٌن64298

ناجح61.553.533.55232232.5341814.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىام العز محمود محمد محمد64299

ناجح695733.55531.5246.0361914.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاٌمان الراوى عبدالحمٌد قاسم64300

ناجح6454305431.5233.533181536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاٌمان حسٌن حسن عبدالقادر64301

ناجح60.55332.55534235.0321814.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاٌه ابراهٌم احمد مصطفى64302

ناجح7557335534254.0311815.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىاٌه خالد محمد مصطفى64303

ناجح76.5573755.536.5262.537171536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىحلٌمه محمود السمان احمد64304

ناجح5849.525.548.532.5214.0311614.520جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىدعاء محمد عبدالحمٌد السٌد64305

ناجح68.55732.552.533.5244.0311715.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىدنٌا محمد محمد محمد64306

ناجح7957355635.5262.5381716.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىدٌنا محمود خلٌفه رضوان64307
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ناجح735733.553.532.5249.5331814.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىرضا محمد بخٌت محمد64308

ناجح67.55731.55432242.0371714.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىرغده حسن عبدهللا احمد64309

ناجح71573355.534.5251.0361915.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىرندا السٌد فراج مصطفى64310

ناجح74.55735.553.534254.5371715.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىزهراء احمد الشاذلى جٌالنى64311

ناجح66.553.534.55333.5241.034171435جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىزٌنب احمد الشاذلى جٌالنى64312

ناجح695934.554.533.5250.5371715.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىزٌنب محمد صابر محمد64313

ناجح675436.554.535.5247.5341814.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىسحر محمود عبدالعال عطٌه64314

ناجح66.55234.555.533.5242.0371714.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىسعدٌه محمود عبدالعزٌز احمد64315

ناجح715434.55534.5249.0331815.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىشوق احمد عبدالحمٌد عثمان64316

ناجح58573252.531230.5321714.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىشٌماء السٌد عبدالقادر جاد الكرٌم64317

ناجح55.553.530.55233224.5321515.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىشٌماء حربى مصطفى عثمان64318

ناجح635532.55533.5239.0351713.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىشٌماء محمود محمد محمود64319

ناجح69.55534.554.534.5248.0341714.520جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىعطٌات ناصر بكرى احمد64320

ناجح64.5543454.534241.0341714.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىغاده صالح حسن امام64321

ناجح75.55934.55836.5263.538181636جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىفرحه بهنساوى متولى السٌد64322

ناجح66.5523151.532233.038181735جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىفرحه محمد محمد على64323

ناجح755734.55736.5260.0391816.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىكلثوم فراج وزٌرى صالح64324

ناجح725238.55436.5253.038171735جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىملك محمود احمد عبدالقادر64325

ناجح675230.553.536239.0331715.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمنا محمد عبدالرحٌم على64326

ناجح4550.53044.526196.0291716.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىمٌرفت رمضان حسن عبدالقادر64327

ناجح6956365436.5251.5391716.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىندا محمد محمود زكى64328

(573)



ناجح72.551.53857.535.5255.0381716.534جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىنصره ابو زٌد محمد ابو زٌد64329

ناجح6541305633225.033171436جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىنعمه االمٌر نور الدٌن ابو العال64330

ناجح6055325433234.0331815.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىنعمه هللا فرج رشاد محمد64331

ناجح73543759.537260.5371715.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىنهى عاطف محمد سعد الدٌن64332

ناجح6359354937243.0361816.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىنورا انور عبدهللا احمد64333

ناجح73.55332.548.531238.5391714.535جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىنورالهدى عطٌه عبدالحلٌم محمد64334

ناجح50.552.5325130216.032171436جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىهدٌه احمد محمد احمد64335

ناجح75.55638.552.537259.5381716.537جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىهند صبرى عبدالعظٌم فراج64336

ناجح64493251.532.5229.039171536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىوالء السٌد ابو الفتوح احمد64337

ناجح67.55536.54934.5242.5361716.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىوئام حماده خلٌفه رضوان64338

ناجح70.555.53357.535.5252.0361715.536جرجامدرسة نجع على منصور للتعلٌم االساسىٌاسمٌن غرٌب عبدالعال محمود64339

ناجح73.5603855.536263.0391816.536جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةابراهٌم حمدى محمود احمد64340

ناجح69.55737.555.537.5257.037181636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد ابراهٌم محمد امٌن64341

ناجح68.555.5385434.5250.538181536جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد بخٌت السٌد اسماعٌل64342

ناجح72.55838.555.535.5260.039161636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد توفٌق محمد حسٌبوا64343

ناجح61.5563855.534.5245.539171735جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد حامد محمود احمد64344

ناجح62.555385335.5244.036181737جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد صابر احمد ابو الوفا64345

ناجح61.552385234.5238.036181736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد صالح السٌد محمد64346

ناجح745937.55537262.539181736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد عاطف محمود اسماعٌل64347

ناجح75.5603854.537265.039181636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالباسط فؤاد محمد64348

ناجح6652.53852.534.5243.5371815.536جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحٌم محمود محمد64349
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ناجح755839.55436.5263.038161536جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالكرٌم محمد احمد64350

ناجح705639.555.530.5251.5401614.535جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد على محمد على64351

ناجح62.55739.555.537251.5381615.535جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد عمر صالح احمد64352

ناجح7258395636.5261.539161736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد عمرو محمد رمضان عباس64353

ناجح5855.538.55534.5241.5341616.535جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد فتحى عبدالباسط عبدالمجٌد64354

ناجح64.5603955.536.5255.537161736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد سعٌد احمد64355

ناجح54.560375537243.536161735جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمود على64356

ناجح68.559395938263.537161736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد هشام محمد امٌن عبدالرحمن64357

ناجح54.554.53957.532.5238.035161537جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاسماعٌل محمد اسماعٌل احمد64358

ناجح64.55837.55336.5249.535171636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاالمٌر مصطفى االمٌر الطٌب64359

ناجح62.55839.55734251.037161636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةالسٌد ابوالعزاٌم احمد ابراهٌم64360

ناجح75.56039.557.538270.539161736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةالسٌد امٌن السٌد امٌن64361

ناجح6152.53956.534.5243.5321716.536جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةالسٌد حمدى السٌد محمد64362

ناجح71.558395836262.535181636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةالسٌد على السٌد محمود64363

ناجح61.55138.558.533.5243.037161636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةالضمرانى فوزى عطا محمد64364

ناجح7556395836264.037161636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةالطٌب محمد الطٌب احمد64365

ناجح72553955.534.5256.0311615.535جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةبخٌت رمضان بخٌت محمد64366

ناجح7250.53950.534.5246.530161737جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةبكرى عبداللطٌف بكرى عبداللطٌف64367

ناجح74563958.535.5263.038171636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةبهاء حماده خلف عبدالفضٌل64368

ناجح72.5523958.535.5257.537171636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةجمال رافت حرامى عبدالمنعم64369

ناجح69.5503953.536248.032171636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةجورج عبدالمسٌح بشرى فام64370
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ناجح714839.55835251.538181736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةحسٌن سعٌد حسٌن محمد64371

ناجح74.557395835.5264.038161736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةحشمت عبدالحمٌد عبدالعال محمد64372

ناجح7156395835259.034161635جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةخالد احمد عبدالاله حمد64373

ناجح6255.537.555.535.5246.032151736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةخالد عبدالباسط احمد محمد64374

ناجح7354.538.557.536259.535151735جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةخلف احمد خلف هللا احمد64375

ناجح74.559395837267.5401719.536جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرشاد احمد رشاد مصطفى64376

ناجح5042395233.5216.533161535جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرشدى عمر رشدى محمد64377

ناجح73.543.538.543.536.5235.537171636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرضوان مسعد رضوان تمام64378

ناجح724639.555.534.5247.537171637جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرفٌع احمد محمد سعد64379

ناجح68.55438.557.535253.538161636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرمضان على السٌد على64380

ناجح73.54938.55735253.0371615.536جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرٌاض احمد رٌاض محمد64381

ناجح6955.5385634.5253.033171636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةسالمان عبدالباسط محمود مصطفى64382

ناجح755839.557.535.5265.534161736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةسمٌر السٌد احمد السٌد64383

ناجح695238.55635.5251.0331514.536جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةصالح شحات حشمت محمد64384

ناجح77.554395733260.535171636جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعادل محمد على احمد64385

ناجح685338.555.535250.032161736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعاطف محمود رٌاض محمد64386

ناجح72.55538.55734.5257.533171735جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد صابر عبدالحمٌد عبدالمجٌد64387

ناجح69.55437.555.533.5250.035151640جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالراضى النمر امٌن احمد64388

ناجح69.5563957.534.5256.536151740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حسن عبدالحمٌد مرسى64389

ناجح705435.556.534.5250.534141740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عاطف محمد بهنساوى عباس64390

ناجح6856395734.5254.532141640جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن على حسب هللا احمد64391
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ناجح72.556.538.557.535260.035181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن على عبدالحمٌد احمد64392

ناجح7157395835.5260.532181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد احمد محمد64393

ناجح74553957.535.5261.0351416.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد سعد عبدالظاهر64394

ناجح68.558.53957.535.5259.037171740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن مسعد فؤاد مدنى64395

ناجح74583956.535262.5331716.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن نبٌل محمد محمد64396

ناجح7154.535.55734252.0301515.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم احمد64397

ناجح7357.5395835262.534151640جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم السٌد احمد رضوان64398

ناجح71.556.5395835260.034161640جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالعال اسماعٌل عبدالعال ابراهٌم64399

ناجح71.558395636260.534181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالغفار السٌد محمد احمد64400

ناجح68573756.534.5253.032181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف اشرف احمد محمد64401

ناجح75.56039.55735.5267.535181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف سلٌمان محمد سلٌمان64402

ناجح6757.539.553.532249.5311617.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد مخلوف محمد64403

ناجح6655.539.555.534.5251.032161840جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدهللا مؤمن محمد محمد64404

ناجح75.558.539.558.536268.035.51817.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالمالك طلعت عبدالمالك موسى64405

ناجح69.556.537.550.535.5249.5341817.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالموجود على مخلوف احمد64406

ناجح7558.539.559.536.5269.0391817.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالنور عالء علً احمد64407

ناجح5957.5395635246.531161740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعثمان حسن جبرٌل عبدالمبدى64408

ناجح5854.53751.534.5235.5301717.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعلى امام على عبدالنبى64409

ناجح5856.53950.535.5239.5301817.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعمر عبدالرازق ابوالفتوح حامد64410

ناجح5657.5385034235.531161840جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعمر فتحى محمد احمد64411

ناجح5054.532.552.536225.5311816.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةفاٌز وفقى حبرٌل جمعه64412
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ناجح51.553.53447.529215.5311515.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةكرٌم مؤمن محمد احمد64413

ناجح73.557.539.55436.5261.0341817.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةكرٌم وائل محمد قناوى64414

ناجح7557.5375534.5259.0301817.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةماهر اشرف عبدالعزٌز لطفى64415

ناجح7154.53850.535249.0311817.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد الكرٌمى احمد64416

ناجح6953.539.55435.5251.535181940جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبداللطٌف اسماعٌل64417

ناجح6759.537.554.536254.5321617.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد عبدالرحٌم64418

ناجح7159.5395535.5260.0301617.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد محمد احمد64419

ناجح6757.5395335.5252.030171740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد احمد64420

ناجح64.555.539.552.532.5244.5311817.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد رٌاض عبدالمنعم محمد64421

ناجح6858.539.551.535.5253.0321817.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد سعٌد السٌد احمد64422

ناجح63.559.53752.533.5246.0331818.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد سمٌر جابر محمد64423

ناجح59.554.539.55135239.535161740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد سٌف النصر محمد احمد64424

ناجح59.545.537.54834224.533171740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف محمد احمد64425

ناجح7659405636267.035181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالعزٌز محمد احمد عبدالعال64426

ناجح5946394635225.0321417.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدهللا احمد عقل64427

ناجح62.543395234230.535181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد عصام عبدالراضى احمد64428

ناجح65.5503851.534.5239.531181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد على عبدالعال نور الدٌن64429

ناجح62.549.53951.535.5238.034181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد على محمد على64430

ناجح7352395135250.032181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد فاٌز خلف محمد64431

ناجح68473949.536239.534171740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد فوزى توفٌق عالم64432

ناجح6948.53950.534.5241.532141740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمد مخلوف محمد داود64433
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ناجح50.541.536.54732.5208.031161740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالحمٌد احمد64434

ناجح7049.537.55035242.0331616.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمود جبرٌل احمد محمد64435

ناجح715538.551.535.5251.533161740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمود عامر حسن احمد64436

ناجح68483949.535.5240.035181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالفتاح احمد ابراهٌم ابولٌله64437

ناجح535131.549.535220.029181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمود ماجد ابراهٌم ماجد64438

ناجح5742.5394734219.533181640جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد رٌاض احمد64439

ناجح71.5543949.535249.034181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمود ناصر عطا محمد64440

ناجح635839.550.532243.034181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمود ٌاسر محمود عبدالعزٌز64441

ناجح74.55539.55736262.034181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمصطفً محمد عبدالحمٌد مرسى64442

ناجح73.55939.556.536264.534.5181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمٌنا عماد ادٌب عٌسى64443

ناجح6236.5395234.5224.030181740جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةناصر منصور مسلم عوض64444

ناجح4851.53949.535223.0311415.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةٌوسف خالد ٌوسف احمد64445

ناجح55.546364932218.533161640جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةٌوسف خٌرى على اسماعٌل64446

ناجح7153395535.5253.5351816.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالعال احمد عبدالهادى64447

ناجح58.55137.555.534.5237.0331614.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد مصطفى على64448

ناجح645438.55235243.5371616.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاسراء اشرف عبدالعلى محمد64449

ناجح56.5473956.533.5232.534171640جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاسراء جمال احمد اسماعٌل64450

ناجح695237.55735250.535181840جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاسراء نصر الدٌن حماٌه موسى64451

ناجح75.55439.55735261.0341817.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاسماء محمود مصطفى محمد64452

ناجح71.553.539.55636256.5331817.540جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاسماء مخلوف محمد سلٌمان64453

ناجح77.559.539.55837271.534181840جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةالهام عبدالعزٌز محمد فرج64454
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ناجح78.554405837267.537181840جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةامال طلعت محمد احمد64455

ناجح68.5493956.534.5247.536181840جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةامل عبدالناصر بخٌت محمد64456

ناجح75.55739.556.535.5264.036181840جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةامل فوزى شوقى محمد64457

ناجح74.553.5395735259.036181840جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةامنٌه بكرى عبدالحمٌد بكرى64458

ناجح6754.535.555.535.5248.035181635جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةامٌنه عبدالقادر شمٌم احمد64459

ناجح7247.53954.535248.0321817.537جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةانعام محمد عبدالاله عبدالعزٌز64460

ناجح66.549.5395736248.0351817.536جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاٌات على محمود عبدالرحٌم64461

ناجح71.544.539.55735247.536181734جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاٌمان عاطف عبدالحمٌد احمد64462

ناجح68.5513952.532.5243.530171735جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاٌمان عبده عبدالتواب عبدالعزٌز64463

ناجح685237.55535.5248.034181737جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاٌمان على مصطفى محمد64464

ناجح7551.539.557.536259.5341817.535جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاٌه عاطف جاد عبداللطٌف64465

ناجح62.5533952.530237.0311617.534جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد عبدالشافى امٌن64466

ناجح71453950.530235.537171736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاٌه مؤمن عبدالغنى محمد64467

ناجح6755.5395631.5249.034181638جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةبخٌته صابر محمد احمد64468

ناجح736039.556.534263.0391816.533جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةبسمه عاطف امٌن مصطفى64469

ناجح56.5503747.527.5218.5321616.534جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةتٌتل احمد عبداللطٌف احمد64470

ناجح70.559395730.5256.036171735جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةحكمت عدلى محمود احمد64471

ناجح735639.557.533.5259.5341717.536جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةدعاء حسن احمد مصطفى64472

ناجح76603957.531.5264.035181738جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةدعاء سعود فتحى على64473

ناجح69.55238.55530245.0331816.537جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةدعاء سمٌر محمود اسماعٌل64474

ناجح62.559.539.556.528246.0341715.536جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةدعاء شعبان محمد عبدالحمٌد64475
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ناجح64.549.5395625234.0351717.534جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةدعاء فؤاد احمد احمد64476

ناجح7456395934.5262.537181835جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةدنٌا ابو المجد محمد موسى64477

ناجح45.545.537.54622196.532171334جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةدنٌا وفقى السٌد محمد64478

ناجح7458385234.5256.536181735جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةدٌنا بخٌت خلف سلٌمان64479

ناجح80594059.540278.536181836جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرانٌا اشرف خلف هاشم64480

ناجح74.5574057.531.5260.5361717.533جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرجاء رافت مرٌد كامل64481

ناجح74.558395834.5264.0351716.537جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرحاب احمد عبدالودود السٌد64482

ناجح66.5583955.528.5247.534181835جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرحاب حسٌن محمد محمد64483

ناجح75.5583957.535265.034171836جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرحاب مختار محمد رضوان64484

ناجح70483953.532.5243.0341817.534جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرحمه عاطف عبدالاله احمد64485

ناجح65.552.5395629242.0361715.535جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةرئٌسه ٌمنى عبدالعظٌم احمد64486

ناجح75.5594056.535.5266.537.5181936جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةساره سمٌر رزق عٌسى64487

ناجح585139.55736241.534181934جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةساره محمود خلف هللا على64488

ناجح79564057.538270.5401818.535جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةشرٌن رجب محمد عالم64489

ناجح7252.5395835.5257.0361817.533جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةشهد مؤمن متولى امٌن64490

ناجح75.5593957.536267.039181938جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةشهٌناز كمال عمار ابودهب64491

ناجح70.55337.55335249.0401818.537جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةصابرٌن صابر السٌد محمد64492

ناجح71.557.53958.535261.5391817.535جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةطٌبه احمد السٌد محمد64493

ناجح70.550395735251.534181834جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعائشه صابر محمد عبدالرحٌم64494

ناجح68.55539.55932.5254.536181736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبٌر محمد ابراهٌم محمد امٌن64495

ناجح72.56039.55735.5264.538181833جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعلٌاء ابوالحمد حافظ عالم64496
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ناجح66.550.53955.534.5246.0351816.534جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعلٌاء سمٌر عطا محمد64497

ناجح68.5473956.535246.0341816.538جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعلٌاء عاطف عبدالشافى امٌن64498

ناجح7556.539.558.535.5265.037181837جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعلٌاء مدنى احمد سلٌمان64499

ناجح7152.5385637.5255.039181736جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةفاطمه فوزى مٌاح احمد64500

ناجح7554385635258.038181535جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةفواكه البدرى حسن طه64501

ناجح73.558.538.55738265.5381816.535جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةكنوز محمد ثروت فؤاد64502

ناجح69523954.537251.5381916.538جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةلطٌفه خالد امٌن محمد64503

ناجح68.55438.554.536251.5371816.538جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةلٌلى محمد محمود احمد64504

ناجح68443855.537242.5361817.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمروه السٌد محمد عبدالودود64505

ناجح755639.55638264.5391818.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمرٌم احمد عبدهللا حافظ64506

ناجح69.53738.55635236.039181738جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمرٌم سمعان عبدالحمٌد السٌد64507

ناجح7153.538.55536.5254.5341617.538جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد رجب عبدهللا64508

ناجح77.551.53958.539265.5361917.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةملك عبدالحفٌظ محمد احمد64509

ناجح63.55438.55437247.0321717.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمنار صابر العربى احمد64510

ناجح6050.5365635237.533171738جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمنار ٌاسر محمد امٌن محمد64511

ناجح70.553.534.554.534.5247.5391718.538جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمنه هللا بخٌت احمد حسب64512

ناجح795339.55636.5264.0371818.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمنه هللا عبدالحفٌظ محمد احمد64513

ناجح68.554.539.552.537.5252.5351718.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمنه هللا محسن رمضان حسن64514

ناجح69.54438.552.537241.531171638جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمنى احمد عبدهللا محمد64515

ناجح554637.554.535228.0311716.538جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمنى احمد على عبدالعال64516

ناجح75.558.54053.539.5267.035.51714.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمهرائٌل عبدهللا جاد هللا موسى64517
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ناجح47.543365132209.531171639جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمٌاده احمد محمد سلٌم64518

ناجح6350385534240.0311816.538جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمٌاده جبرٌل احمد عبدالعال64519

ناجح7554.53958.538265.036171738جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمٌار محمد فؤاد محمد64520

ناجح57.539.5395034220.0331617.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةنادٌه فاٌز عبدالمعروف احمد64521

ناجح564138.546.530.5212.535171739جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةنجوى احمد محمود احمد64522

ناجح75.5533952.533.5253.536161738جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةندا جالل عبدالمتجلى محمد64523

ناجح62.55638.55532244.0341616.538جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةندا عصمت رضوان مصطفى64524

ناجح695538.555.537.5255.5341616.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةندى احمد سعد محمد64525

ناجح72.549.53753.534246.5321717.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةندى احمد صدٌق محمد64526

ناجح57.544.538.55337230.531171738جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةنسمه عاطف جبرٌل وهب هللا64527

ناجح745039.55437254.5361916.538جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةنورا نصرالدٌن محمد محمد64528

ناجح8060406040280.040171839جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةنورالهدى خلف محمود عثمان64529

ناجح7959395839.5274.540171739جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةنورهان احمد كٌالنً السٌد64530

ناجح72.549385231.5243.037171838جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةنورهان حماده محمد عبدالاله64531

ناجح8058.5405739.5275.038171838جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةنورهان عبده محمد احمد64532

ناجح765638.556.538265.040171839جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةهاجر هالل صابر عبداللطٌف64533

ناجح765738.55737265.5371717.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةهناء محمد احمد هارون64534

ناجح70573854.532251.5351717.538جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةهٌام فرج محمود عبدالرحٌم64535

ناجح73.56038.557.532.5262.034181838جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةوفاء شعبان عبدالرحمن موسى64536

ناجح77.558.539.55833266.5361717.539جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةٌارا احمد عبدالاله احمد64537

ناجح776039.558.538.5273.537171739جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حسن سالمان على64538

(583)



ناجح695438.55835254.5351817.538جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن سمٌر جمعه على64539

ناجح77.558396038.5273.039171838جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ٌاسر عبدالحمٌد السٌد64540

ناجح66.5423551.534.5229.532181735جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةابراهٌم عادل صابر حسانٌن64541

ناجح5849.5344735.5224.0301514.536جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةابراهٌم عاطف محمد عبدالحلٌم64542

ناجح77.5573953.538265.0341717.538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةابراهٌم عبدالمولى ابراهٌم السٌد64543

ناجح6852395138248.031171735جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةاحمد ثروت مبروك عبدالجابر64544

ناجح52.54433.552.534216.5311716.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةاحمد حسٌن عبدالاله اسعد64545

ناجح6544335236230.0301514.536جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةاحمد صبحى محمد على64546

ناجح69.551.52953.538241.530161638جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةاحمد عواد رٌاض عبدالرحمن64547

ناجح6550.5395536245.5361617.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمود محمد64548

ناجح61.549305035225.5311814.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةاحمد مصطفى جاد مصطفى64549

ناجح59.55028.54733218.0281715.536جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةالبدري عاطف صابر حسانٌن64550

ناجح52.550.5284932.5212.5341714.538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةالسٌد احمد محمد الطٌب64551

ناجح54.54636.548.534.5220.0331617.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةحازم كامل احمد عبدهللا64552

ناجح71.55737.55237255.0351817.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةحمزه خٌرى هنداوى عبدالرحمن64553

ناجح65.54836.55034234.0311616.536جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةخالد محمد عبدالاله احمد64554

ناجح56.547344834219.5351814.538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةرافت بسام مبروك عبدالعال64555

ناجح765737.55136.5258.037.51917.538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةرامً عدلً مقارٌوس ملك64556ً

ناجح694833.544.534.5229.531161535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةزٌدان جمال جبرٌل زٌدان64557

ناجح7653.53546.536.5247.5331815.536جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةصالح اشرف صالح احمد64558

ناجح47.54532.54536206.0311714.538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةطارق بدرى احمد عبداللطٌف64559
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ناجح54.5413145.531203.0291715.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حامد محمود احمد64560

ناجح57.547.531.547.534.5218.5311714.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز عماد صالح عثمان64561

ناجح554832.55533.5224.0251716.536جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةعبدهللا البدرى محمد محمود64562

ناجح67.55137.55535.5246.531171738جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةعمر محمد حمد هللا الهوى64563

ناجح685638.55637.5256.035.5181635جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةفادى نبٌل سمٌر نصري64564

ناجح70.54937.556.534.5248.0341816.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحروص عابد محروص محمد64565

ناجح62.550.537.554.535240.0311617.536جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم محمد عبدهللا64566

ناجح62.554.5375234.5240.532171738جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمد بالل احمد عبدالرحٌم64567

ناجح68.552.537.555.534.5248.531171735جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمد حماده احمد مصطفى64568

ناجح74.5563855.539263.039181738جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمد عادل عبدالمولى سٌف النصر64569

ناجح54.549.53554.533226.529151636جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمد عاصم بخٌت احمد64570

ناجح7152.53857.535.5254.532181638جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمد نور الشرٌف حمام محمد64571

ناجح7449.5375733.5251.036181735جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالرحمن بكري فؤاد64572

ناجح565232.55535230.532161635جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالمالك محمود محمد64573

ناجح73.55537.556.535.5258.037181636جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمود مدحت عبدالحمٌد مصطفى64574

ناجح694837.556.535.5246.534171738جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمود نشات حمدان محروص64575

ناجح63.548365434235.5311816.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد مصطفى عبدالرحٌم64576

ناجح49.5432652.532203.030181435جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد احمد مصطفى64577

ناجح54.54729.55434219.031191736جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمصطفً السٌد احمد عبدالمجٌد64578

ناجح62.55237.55333.5238.533171738جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةناصر محمد جاد محمد64579

ناجح7255.537.55434253.0281814.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةاسماء احمد محمد عبدالقادر64580
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ناجح62.550.535.555.534.5238.5291614.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةامل بدرى محمود احمد64581

ناجح68.555.53856.535.5254.0331816.536جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةامل حماده حمدي احمد64582

ناجح786039.559.540277.0381916.538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةاٌه احمد عنتر مصطفى64583

ناجح57343142.530.5195.036171635جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةخدٌجه هشام شافعى عبدالرازق64584

ناجح66.53628.547.529207.5341915.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةدٌانا عادل ممدوح عثمان64585

ناجح61.53332.545.529.5202.0311813.536جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةرانٌا رشدى عبدالموجود محمود64586

ناجح765238.55938263.5371916.538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةرضوه خٌرى عبدالفتاح عبدالعزٌز64587

ناجح6849385837.5250.534191635جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةروحٌه عمر محمد عٌد64588

ناجح59.533.53646.528203.5371915.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةزٌنب جابر عبدالمقصود حلقات64589

ناجح7856.539.555.534.5264.0361916.536جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةساره بخٌت عبدالعزٌز الهوى64590

ناجح64.533.538.554.535.5226.5351916.538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةساره شعبان محمد احمد64591

ناجح65.532.5344830210.0351916.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةسناء على بدرى احمد64592

ناجح64.535.531.55028209.531191635جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةشرٌن ابو الفتوح السٌد احمد64593

ناجح64.533.5315026.5205.530191636جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةشٌماء رجب على احمد64594

ناجح77.55938.56039274.0391916.538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةشٌماء شوقً محمد حافظ64595

ناجح62.549.53754.537.5241.0371916.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةصباح عبدالرازق عبدالمنعم توفٌق64596

ناجح644732.545.530219.036191738جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةعبٌر حنبلى عبدالرارق محمد64597

ناجح7244.5355028229.537191736جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةعلٌاء محرز السٌد محمد64598

ناجح74.54635.54930235.037191738جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةفاطمه عارف عطٌه محمد64599

ناجح8059.5375540271.5391817.538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةلٌلى عبدالسالم السٌد عبدالمجٌد64600

ناجح7250.534.544.533.5235.033191737جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمرٌم فارس احمد مصطفى64601
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ناجح58.533304127189.5351817.536جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمرٌم مرٌد زكً مرجان64602

ناجح66.53328.54127.5196.532171538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمنار مصطفً عطا هللا مصطف64603ً

ناجح71.55531.556.534.5249.0321817.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمنه هللا محمد الحسن محمد64604

ناجح78604059.539276.540181838جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمنه محمد السمان احمد64605

ناجح8060405940279.039181838جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمنى محمد عبدالمولى سٌف النصر64606

ناجح6956.539.55733.5255.535191838جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمى محمد الحسن محمد64607

ناجح72.5553851.537254.0341817.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةنور ٌوسف بدر احمد64608

ناجح7760405937273.0361917.535جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةنورهان شوقى اسماعٌل ععبدالرحٌم64609

ناجح70.55739.557.537261.5371817.538جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةهدى محمد فاروق رٌاض64610

ناجح73.556.538.555.534258.034191735جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةهٌبت الصباح عبدالراضى توفٌق64611

ناجح5338.531.54630199.033171538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىابو العال سعد عبدالكرٌم بطٌخ64612

ناجح6443365035228.0371617.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىاحمد ابراهٌم محمد ابراهٌم64613

ناجح45.54233.55034205.030171639جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىاحمد امٌن احمد على64614

ناجح72.556.537.55740263.539191738جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىاحمد اٌمن انور عبدالمنعم64615

ناجح7045.536.55239243.0341717.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىاحمد جمال عبدالجواد عمر64616

ناجح51.542355031209.5331817.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىاحمد سمٌر عبدالعال امٌن64617

ناجح49.54031.54833202.0321717.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىاحمد محمد عبدالمرٌد السمان64618

ناجح63433648.533223.533171738جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىاسامه البدرى جاد حسٌن64619

ناجح69.54737.549.533.5237.0391717.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىباسم متولى حسٌن نور الدٌن64620

ناجح64.54435.55131226.0331617.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىحامد عبدالعلٌم محمود مرسى64621

ناجح4839.53350.532.5203.534191539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىحسن حلمى عبدالعلٌم محمد64622
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ناجح53.5433550.535.5217.5361917.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىداود اشرف عبدالعاطى عبدالراضى64623

ناجح7855.53958.539270.0401917.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىشاهر امٌن محمود محمد64624

ناجح764937.55639.5258.0401917.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىعابدٌن منصور محمود محمد64625

ناجح7048375538.5248.537171739جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىعبدالعظٌم محمد عبدالعظٌم السمان64626

ناجح6847.53752.536241.034161638جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىعبدهللا ابراهٌم سعد محمد64627

ناجح71.55138.55540256.039181738جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىعبدالمجٌد شحاته عبدالمجٌد السمان64628

ناجح6344365234229.038171739جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىعمرو خالد الصادق محمد64629

ناجح68.54335.550.534231.538171739جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىعٌسى نبٌل صبرى عبدالحمٌد64630

ناجح66.546.532.544.535.5225.531191738جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىفارس تهامً صدقً صدٌق64631

ناجح68.547.535.54637.5235.0331916.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىكرٌم جمال عبدالرحٌم محمد64632

ناجح6348.53645.535228.0241816.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىمحمد عبدالصبور كرٌم الطاهر64633

ناجح67.547.538.548.537.5239.5341916.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىمحمد كمال محمد السٌد64634

ناجح65.540344534218.5321916.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىمحمد كمال محمود محمد64635

ناجح76.5533957.539.5265.5391816.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىمحمد ٌسرى عبدالعظٌم السمان64636

ناجح67.548.5394737239.0371816.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىمحمود عادل عبدالعال محمد64637

ناجح65.549.536.54637.5235.0381816.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىمحمود متولى عبدالعظٌم ابراهٌم64638

ناجح63.548.536.545.534.5228.5311916.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىاسراء هالل محمد غازى64639

ناجح7759406040276.0351916.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىاسماء سمٌر خالف عبداللطٌف64640

ناجح5950.536.545.534225.5291916.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىامال كمال سعد عبدالكرٌم64641

ناجح61.5433345.534217.0271915.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىتٌسٌر محمد خلٌفه عبدالحمٌد64642

ناجح7547.53744.535239.033181738جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىخلود خالد االمٌر محمد64643

(588)



ناجح69.535.533.536.530.5205.5351815.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىدالٌا عبدالناصر امٌن عبدالاله64644

ناجح59493749.536230.535181739جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىدنبا كمال مسعود سعٌد64645

ناجح724636.545.533.5233.530191739جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىرشا رجب متولى حسٌن64646

ناجح7046314431.5222.530191738جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىشرٌهان حارص عبدالعال السٌد64647

ناجح5844364634218.029191738جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىشوق وافى عبدهللا محمود64648

ناجح7047.5364537.5236.031191739جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىشٌماء عادل محمد عل64649ً

ناجح47.545354934210.530171639جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىمارٌنا عبدالمالك بسله جاد64650

ناجح47.54533.548.534208.5311715.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىمرٌم نعٌم الصادق ذكى64651

ناجح5146374834216.0301816.538جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىمنال كمال سعد عبدالكرٌم64652

ناجح5346.538.551.533222.533181639جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىنجٌبه عاطف دٌاب عبدالعال64653

ناجح714632.55032231.5361616.539جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىهناء عبدالحمٌد حسن محمد64654

ناجح53.5523650.533.5225.531161738جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىوالء عادل محمد عل64655ً

ناجح7355.53954.535257.037181838جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاحمد االمٌر عبدالشافً ابوزٌد64656

ناجح76.557.54053.536263.5351817.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد عبدالاله ابوزٌد64657

ناجح75.556.5385234256.0331617.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاحمد خالد رشاد محمد64658

ناجح7455.538.55436.5258.5391817.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةالحسٌن علً االمٌر محمد64659

ناجح6655.535.552.535.5245.0341717.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاٌهاب عبدالعلٌم عبد لشافى احمد64660

ناجح48353245.527187.5301613.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةبشار السٌد همام محمود64661

ناجح46.54730.55127.5202.5301814.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةبشار عدلى عبدالعاطى عبدالرحٌم64662

ناجح7554.53753.537.5257.5361617.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةجاد ابراهٌم جاد ٌوسف64663

ناجح53.55237.55135229.033171638جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةحازم محمود عبدالحلٌم محمد64664
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ناجح634835.55034.5231.035181639جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةحمام كمال حمام عبدالودود64665

ناجح7653.537.55336256.0371817.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةخالد خٌري عبدالحمٌد سلٌمان64666

ناجح78.554.5405437.5264.5371817.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةسمٌر االمٌر عبدالحمٌد محمد64667

ناجح76.555.53852.539261.5381717.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةصدٌق سمٌر عبدالحمٌد محمد64668

ناجح61.547.532.550.533.5225.5311715.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعادل ناجح صبري احمد64669

ناجح49.540.5314327191.030161339جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن جمال عبدالحمٌد ابراهٌم64670

ناجح6553.5385036242.5321715.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدالعال محمد عبدالعال حسٌن64671

ناجح5748.5354934.5224.032181538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدالقادر عامر عبدالقادر على64672

ناجح68.55236.55137245.0311715.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعز محمد محمود السمان64673

ناجح765738.552.537261.033181839جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعٌد فتحً صدٌق ٌوسف64674

ناجح7857.5395739270.5391817.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةفتحً محمود ابراهٌم محمد64675

ناجح43.536.52641.522.5170.0281612.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمحمد حسن محمد عبدالحمٌد64676

ناجح56.546.53649.533.5222.0321717.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمحمد مرسى محمد عثمان64677

ناجح6548.53649.534.5233.5351817.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمحمد ممدوح توفٌق محمد64678

ناجح70.54837.551.535.5243.0341817.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةولٌد ناصح حماده عبدالحلٌم64679

ناجح63463750.533229.5321817.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةٌاسر ٌسري ابراهٌم عل64680ً

ناجح63.548.53648.536.5233.0311818.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامانى ناصر صابر حامد64681

ناجح6246.53448.536227.0321817.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامٌمه عامر عابدٌن رزق64682

ناجح66.54538.54631.5227.5341817.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاٌه عبدالرحمن عبدالحمٌد محمد64683

ناجح55.545374835.5221.0351616.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةرضا كمال محمود محمد64684

ناجح55.54737.55137228.0341617.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةرٌهام الطٌب عبدالرحٌم الطٌب64685
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ناجح55.549.5365135.5227.5291817.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةرٌهام صدقً الصادق جابر64686

ناجح7051.5335330.5238.0341715.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةسها صدٌق عبدالحمٌد حفنى64687

ناجح6753.533.553.529.5237.0371715.538جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةسها ناجح المصري ابراهٌم64688

ناجح735336.55230244.539181539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةشرٌهان عنتر صدٌق عبدالرحٌم64689

ناجح51.546.528.55329208.5281812.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةشٌماء ربٌع عمار ربٌع64690

ناجح64.545.53552.531.5229.034171638جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةشٌماء سعد الصادق احمد64691

ناجح58.554.5335331.5230.536171638جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد عباس محمد64692

ناجح6555.532.55532240.0351816.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةصابرٌن عبدالرحٌم الصادق عبدالراض64693ً

ناجح72.549.536.55233.5244.038181739جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبٌر محمد عبدالاله ابوزٌد64694

ناجح6151.533.552.530.5229.038171638جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةغاده راجح مدنً محمد64695

ناجح75.550.539.551.534251.036171338جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةفاطمه منصور عثمان احمد64696

ناجح63.552.5365331.5236.5351816.539جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةفرحه ابوضٌف عبدالمبدى احمد64697

ناجح57.549.5335230.5222.538181639جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةلوزه محمد زكرٌا محمود64698

ناجح6447.533.55232.5229.536181638جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةملك جمال عبدالقادر عل64699ً

ناجح65.555.534.55330.5239.036161338جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةهاجر منصور عثمان احمد64700

ناجح625232.55230.5229.037181639جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةهناء رجب جوده على64701

ناجح65.556.531.55228233.537171639جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةهٌام عبدالمجٌد موافى عبدالمجٌد64702

ناجح77.555.5365630.5255.536181838جرجامدرسة فصول مدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةهٌام ٌسري عبدالودود حسن64703

ناجح7256.5395236.5256.036151638جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةابانوب جمٌل فاٌز برسوم64704

ناجح75503652.537.5251.0351414.539جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةابانوب حافظ امٌن غبلاير64705

ناجح5241.53045.532.5201.534141639جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةابانوب فانوس محروص مٌخائٌل64706
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ناجح5353.53444.531216.035151638جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةابانوب مٌنا امٌن جٌد64707

ناجح60.549344729.5220.033.5151638جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةابراهٌم اٌوب نعٌم رسله64708

ناجح7654.539.555.539264.534.5151639جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةابوالٌمٌن مٌنا الصادق ابو الٌمٌن64709

ناجح5150.532.54628208.031151639جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد السٌد64710

ناجح7455.53652.535.5253.534151638جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاحمد عبداللطٌف ابراهٌم عبداللطٌف64711

ناجح57.549.53454.531226.533151538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاحمد عمر الطاهر محمد64712

ناجح69.547.53649.533235.533161539جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةادهم عامر همام محمد64713

ناجح6850.53548.532.5234.5331514.539جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاساف هانى رمضان عبدهللا64714

ناجح654834.55034.5232.0331615.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاسالم جمال علً عثمان64715

ناجح45.547.53547.533.5209.031151638جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاكرم السٌد حافظ عبداللطٌف64716

ناجح624834.55439237.5361513.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاالمٌر كٌرلس الصادق ابو الٌمٌن64717

ناجح49.548.5355033.5216.529141538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةالسٌد خالد السٌد مصطفى64718

ناجح534934.548.534.5219.5331614.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةالصادق شرٌف الصادق محمد64719

ناجح64.551.5374833.5234.534.51514.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامنٌوس مٌنا ابراهٌم الندٌوس64720

ناجح4749.534.545.532.5209.033.51514.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامٌن عادل امٌن سلٌم64721

ناجح7960406040279.0351716.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامٌن هالل امٌن محمود64722

ناجح6152.536.55134235.0351515.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاندراوس عزٌز فتحى عزٌز64723

ناجح60.552.53552.532.5233.035161638جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاندراوس عماد تغٌان فهمى64724

ناجح60.547.533.555.532.5229.5301516.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةانطون رافت جاد الرب جرس64725

ناجح74.560406040274.533.51817.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاٌلٌا موعود جرجس خلٌل64726

ناجح4740.5324126.5187.030151538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةبطرس بولس شنوده ابو الٌمٌن64727
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ناجح74553855.539261.533151738جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةبوال ناجى صبرى نورحبٌب64728

ناجح7351.53753.537.5252.531.51616.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةبٌشوى اٌمن هتلر اطناسٌوس64729

ناجح5643.5355133.5219.031.5151638جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركة.بٌشوى رافت فخرى توفٌق64730

ناجح62.555.5355433.5240.531.51616.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةبٌشوى صالح متٌاس جوده64731

ناجح5752.53453.531228.029161638جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةبٌشوى كمال جادالكرٌم جرجس64732

ناجح595033.550.533.5226.5301516.539جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةبٌشوى مٌنا الصادق ابو الٌمٌن64733

ناجح58.545345235224.532.51515.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةبٌشوى ناجى عطاهلل نخنوخ64734

ناجح735737.553.537.5258.5341615.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةتوماس جبرائٌل ناجى باسٌلى64735

ناجح76583956.538.5268.033.51617.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةتوماس سلٌمان صبرى فوزى64736

ناجح53503448.535220.5301516.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةجرجس بهجت حنٌن ابو الٌمٌن64737

ناجح5050.530.54628205.0301416.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةجرجس ناصح ابوالخٌر توفٌق64738

ناجح56.543.531.544.531.5207.531131638جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةجوزٌف مشرف رومادٌوس نصٌف64739

ناجح76544059.540269.533.51717.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةجوزٌف مفرح لبٌب فهٌم64740

ناجح68543653.534245.5301616.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةجون عاطف مكٌن غطاس64741

ناجح76.557.53858.539269.5341416.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةرافت عبدهللا حسن بغدادي64742

ناجح464131.549.533201.0301414.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةرامى طلعت عاٌد دانٌال64743

ناجح54.550335130.5219.026.51616.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةرومانً اسحق سلٌم اسحق64744

ناجح66.550345236.5239.0331717.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةشاهر ابو الفتوح ابو الحمد محمد64745

ناجح6859.536.55638258.0371517.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةشنوده رشدى جاد نظٌر64746

ناجح47.55231.551.531213.5361516.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةشنوده صبرى شحاته جوده64747

ناجح444434.542.529194.0271417.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةصابر متولً صابر ابراهٌم64748
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ناجح64.554.53550.533237.5291517.539جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةصالح محمد عدلً محمد64749

ناجح43.550.5385230.5214.5351716.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعادل منسى سمعان سلٌمان64750

ناجح53.551.53749.533.5225.0351716.539جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعازر جمٌل عازر غبلاير64751

ناجح6348.53650.535.5233.5331814.539جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدالباسط ٌوسف راشد عبدهللا64752

ناجح725436.553.532.5248.5321816.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد صدقً عثمان عبدالحمٌد64753

ناجح5251.536.55633229.0321817.539جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد محمد64754

ناجح4851.53752.530.5219.5311817.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن اشرف عبدالستار عمر64755

ناجح414928.546.529194.032171738جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عصمت فؤاد طه64756

ناجح43.550.532.55534.5216.0321817.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدالرؤوف صبري ٌوسف عبداللطٌف64757

ناجح5348.534.55332.5221.5331816.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدهللا الطاهر محمد مرس64758ً

ناجح78.559.5406039277.0391917.539جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدالمسٌح عاطف لبٌب جاد64759

ناجح44.550335129.5208.0331817.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب حربً عبدالوهاب محمد64760

ناجح6458.53756.537.5253.536.51717.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعجٌب خٌرى عجٌب سلٌم64761

ناجح5550.536.556.534232.5361717.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعدنان ٌوسف تاوضرس الوندي64762

ناجح59.55336.55632.5237.5331816.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعالء حمزه عبدالساتر عبدالمبدى64763

ناجح4854355231220.0331816.539جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعلم الدٌن عبدالعظٌم عبدالحمٌد رضوان64764

ناجح5852.537.554.533.5236.034171740جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعمر محمد عبدالرحٌم عبدالمبدى64765

ناجح60.550.5375433235.0331817.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعمر همام عبدالستار عبدالحمٌد64766

ناجح52.543.530.55028.5205.0341615.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعمرو اشرف ابوالحمد احمد64767

ناجح73.555.53755.539260.533.5181939جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعٌاد الٌا عٌاد نجٌب64768

ناجح70.55136.55637.5251.534.51816.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةغطاس عبدالمسٌح غطاس غالى64769
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ناجح59.552.535.551.534.5233.534181738جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةفارس صبرى عبدالحمٌد رضوان64770

ناجح66.55236.557.534.5247.036181738جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةكرٌم عاصم صدٌق محمد64771

ناجح57.553.536.556.533.5237.5341817.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةكٌرلس جمال عجٌب شبٌب64772

ناجح55.54530.553.530214.533.51715.538جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةكٌرلس حنا بولس حنا64773

ناجح53.54830.55127210.035171540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةكٌرلس سمٌع بخٌت جرجس64774

ناجح46.545.532.55129204.5331714.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةكٌرلس مترى فاٌز برسوم64775

ناجح65.5533757.530243.0351814.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةكٌرلس مالك فرح قزمال64776

ناجح574232.547.526205.030181540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةلوقا نادي خلٌل قالده64777

ناجح61.547.5375233231.037181940جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمادح حمدان عبداللطٌف احمد64778

ناجح62.547.536.553.530230.0331814.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمحمد السمان محمد عبدالقادر64779

ناجح76.555.537.556.536262.0341817.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمحمد اوجه امٌن محمد64780

ناجح60.539.5334429206.0341715.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمحمد نوفل عبدالمجٌد عبدالحمٌد64781

ناجح7345384630.5232.5341817.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمروان حازم عبدالرؤف عبدالحافظ64782

ناجح7455.53656.537259.0351817.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمروان عزت عبدالمبدى محمد64783

ناجح4244304929.5194.533181440جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمصطفى هالل مصطفى احمد64784

ناجح73.5544059.539.5266.5401915.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمعاذ ٌسرى عبداللطٌف عباس64785

ناجح76.5573959.539.5271.5401915.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمنتصر خلٌفه عبدالرحٌم احمد64786

ناجح50.542335328.5207.033181540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمٌخائٌل نشات حنٌن ابو الٌمٌن64787

ناجح62.54731.550.529220.5351817.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمٌنا بركات ودٌد فهم64788ً

ناجح74.554365537256.5351818.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمٌنا رٌاض شفٌق لبٌب64789

ناجح7050.537.55534247.0371717.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةوصفى نادر نادى سلٌم64790
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ناجح78.559406040277.5381816.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةولٌد وٌصا كمال وٌصا64791

ناجح74.548375736.5253.0361914.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةٌسى القمص فٌلبس القمص فٌلبس توماس64792

ناجح7649.537.551.534248.533.51817.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةٌسى لوٌس اسداروس داود64793

ناجح69.552.5375734250.0351817.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاستٌر توماس سمٌر القمص فٌلبس64794

ناجح78.559.54059.539276.540181740جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاسراء على صدٌق حمدان64795

ناجح63.55239.55533243.0351917.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاصاله منصور فكرى منصور64796

ناجح58.5373548.527206.0341815.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامال محمود محمد بكرى64797

ناجح71.54737.55635.5247.535171840جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامانً عبدالرحٌم صدقً عبدالرحٌم64798

ناجح7758.539.558.539.5273.0351918.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامل تامر عٌسى موسى64799

ناجح7656.537.55737264.037182040جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامل ٌاسر عبداللطٌف عباس64800

ناجح745437.555.536.5257.538181940جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامٌره السٌد صدٌق محمد64801

ناجح734137.55134.5237.038171940جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامٌره الطٌب عبدالعال محمد64802

ناجح6550.535.55132.5234.537171740جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةامٌره عامر شاكر احمد64803

ناجح7455.5375635257.535181940جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاناسٌمون عماد نسٌم مٌخائٌل64804

ناجح70.54837.552.534242.5341918.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاوجٌن عماد سالمه طانٌوس64805

ناجح73.54837.557.531.5248.035181640جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاٌرٌن نزٌه حزقٌال سعٌد64806

ناجح70.5554058.537261.035181840جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاٌالرٌا صفوت شهدى باسٌلى64807

ناجح72.5564056.539.5264.536181740جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاٌه رشاد عبدالحمٌد حسٌن64808

ناجح754137.549.536239.036181740جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاٌه محمد رفعت حسن64809

ناجح7555.537.55738263.037181940جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاٌه محمد عبدالعزٌز مصطفى64810

ناجح7052375839256.036191940جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاٌه محمد عبدالمجٌد عبدالرحٌم64811
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ناجح55.540.5364733212.0351817.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةبسمه عماد مٌالد هارون64812

ناجح7449.537.55234247.037181840جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةتٌسٌر حشمت فتحً عبدالحمٌد64813

ناجح735637.554.537258.035181840جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةجاكلٌن مبروك بخٌت قلٌنى64814

ناجح62.54437.552.535.5232.0371817.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةحبٌبه ٌاسٌن احمد ٌاسٌن64815

ناجح74.55537.555.539.5262.038.5161640جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةدوالجى نان سمعان راغب64816

ناجح7657406039272.0361717.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةرانٌا مسعود صدقى مسعود64817

ناجح755037.553.538.5254.534171840جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةرحاب محمد خالف احمد64818

ناجح775537.55339261.5351716.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةروجٌنا راشد كمال عٌسى64819

ناجح72.55637.556.538.5261.0351717.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةروجٌنا محسن هتلر اطناسٌوس64820

ناجح6739.537.55636236.035171740جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةروجٌنا نشات حبشى فخرى64821

ناجح58.540.537.55635227.535171740جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةساره مجدى سند مشرقى64822

ناجح63.545.537.546.538231.034.51716.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةسماح حلٌم مٌخائٌل سفٌن64823

ناجح54.542.53547.530.5210.033171840جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةشاهنده احمد امٌن محمد64824

ناجح6857.537.557.539259.5351817.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةشهد عبدالودود غرٌب عبدالودود64825

ناجح64.536374933.5220.0311818.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعفٌات جالل محمود ابو زٌد64826

ناجح6230.536.544.532205.531181640جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعلٌاء ثابت عبدالراضً محمد64827

ناجح806039.56040279.5381717.540جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعلٌاء عادل عارف عبدالعال64828

ناجح693837.553.534.5232.537182032جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةغاده اسعد عبدالودود محمد64829

ناجح6558.537.55839.5258.5371818.533جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةغاده عبدالباسط عبدالحافظ محمد محمود64830

ناجح595737.55737247.5351719.534جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةفاتن غبلاير امٌن غبلاير64831

ناجح66.557.537.557.536255.0361819.535جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةفلاير اوفٌل هتلر اطناسٌوس64832
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ناجح79.557.538.55838271.5351818.536جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةفٌفٌان بخٌت جاد هللا ٌعقوب64833

ناجح59.55429.552.529.5225.0351819.537جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةفٌفٌان ٌوسف عبدالشهٌد ٌوسف64834

ناجح69.55832.55632248.034.5181932جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةكارمٌنا اشرف زكرى فانوس64835

ناجح64.55833.55737250.0361819.533جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةكرٌستٌن نعٌم مٌخائٌل سفٌن64836

ناجح5954315532.5231.536181934جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةكرٌستٌنا صالح نبٌل بهٌج64837

ناجح7158.539.56038267.036171935جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمارى جرحس حمام ابراهٌم64838

ناجح72.559406039270.5361819.536جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمارٌنا اشرف عادل سعٌد64839

ناجح4557305332217.0361818.537جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمارٌنا ممدوح ظرٌف فخرى64840

ناجح63.558375939256.5361819.532جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمرثا الفى قدٌس قلٌنى64841

ناجح595737.55934.5247.0361817.533جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمرثا حلٌم دبوس روفائٌل64842

ناجح69.557.53759.538.5262.0361819.534جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمرفت مالك كمال جرجس64843

ناجح58563253.531230.5341818.535جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمرٌان اسحق وهٌب ملٌكه64844

ناجح7759406039.5275.5371819.536جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمرٌان جمٌل صدقى مسعود64845

ناجح68.55638.56039.5262.5351819.537جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمرٌان ساروفٌل ناجى باسٌلى64846

ناجح71.557.54056.535.5261.0371819.532جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمرٌم حسن فضل حسن64847

ناجح75.558406039.5273.0361719.533جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمرٌم داود بادٌر سرجٌوس64848

ناجح7259406038.5269.537181934جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالمنعم امٌن محمد64849

ناجح635137.553.530.5235.537181835جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمرٌم مصطفى صبرى محمد64850

ناجح65.543.534.553.527224.0351816.536جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمرٌم نصٌف داود غبلاير64851

ناجح6743.5365632234.5371816.537جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةملك حمام عبدالمعطى محمود64852

ناجح58.543.533.55231.5219.0331817.532جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةملك خالد السٌد مصطفى64853
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ناجح72.54637.55630.5242.5381817.533جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةملك رافت صادق عثمان64854

ناجح67.541.538.558.528234.036.51817.534جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمنى حناهللا مرٌد حنا64855

ناجح78.558.539.559.539.5275.5381817.535جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمى محمد كمال على64856

ناجح77.558.54059.539.5275.0381817.536جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمٌمى مصطفى صبرى محمد64857

ناجح69.547.535.556.534.5243.5361817.537جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةناهد كمال ابراهٌم عبداللطٌف64858

ناجح6150.535.55733237.0351815.532جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةنسمه شفى صدٌق خلٌل64859

ناجح694736.553.533239.0361815.533جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةنسمه كمال حسٌن عبدالاله64860

ناجح76533958.534.5261.037181634جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةنسمه نان ابو الٌمٌن بالمون64861

ناجح6539.5375735233.5381815.535جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةهوٌدا جمال محمد االنور محمد64862

ناجح70.545.538.552.527.5234.5361816.536جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةوداد ناصر محمد عثمان64863

ناجح6944.536.55633239.0331817.537جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةوالء محمود عبدالحلٌم محمد64864

ناجح74.55237.55935.5258.536181732جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةوالء منصور صابر السٌد64865

ناجح70.54736.55732.5243.5381816.533جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن اطناسٌوس ولٌم ٌعقوب64866

ناجح73.54436.55833.5245.5361816.534جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن رافت عبدالحمٌد نور الدٌن64867

ناجح75.552.53858.534.5259.0351816.535جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن رزق فاٌز سٌف64868

ناجح795838.559.539.5274.5371816.536جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا شهٌد شحاته عبدالشهٌد64869

ناجح544232.554.527.5210.5371818.537جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىاحمد جابر محمد عوض64870

ناجح5743.533.55428.5216.5331817.532جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىاحمد على ابوالسعود على64871

ناجح50.5403051.524.5196.5331615.533جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىاسالم بدوى ابراهٌم عباس64872

ناجح6445285330.5220.5361615.534جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىاسالم محمد عبدالرحمن محمد64873

ناجح584538.55228221.534181635جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىالسٌد العرٌان السٌد محمد64874
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ناجح63443352.532.5225.034181736جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىالصباح فاٌز جاد هرٌدى64875

ناجح744734.55030.5236.035181737جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىالعربى الصباح على السٌد64876

ناجح6747335429.5230.535181632جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىبسام احمد على حامد64877

ناجح73473252.529.5234.0351817.533جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىحسن ناصر حمدهللا محمود64878

ناجح71.54233.55330.5230.5351817.534جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىحسٌن صفوت حسٌن محمد64879

ناجح73.546405329.5242.035181735جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىحمدى عبدالحمٌد احمد الراوى64880

ناجح644531.54930.5220.035181636جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىرافت محمود احمد عبدالرازق64881

ناجح63.54633.554.530227.536181637جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىعبدالرحمن محمد عبدالنبى عثمان64882

ناجح51413452.527.5206.0341817.532جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىعبدالرحٌم ناجى احمد محمد64883

ناجح7545355133.5239.536181633جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىعبدهللا احمد محمد محمد64884

ناجح7444.537.55234242.0361816.534جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىعطٌه احمد عطٌه السٌد64885

ناجح75.54839.55535253.0351818.535جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىعلى البدرى على محمد64886

ناجح69.54337.55130231.0331817.536جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىعلى البٌومى على عباس64887

ناجح73.549.5285529.5235.537181737جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىعماد محمد حسن محمد64888

ناجح6444.5364229.5216.034181732جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىفهد احمد عبدالعال عبدالرسول64889

ناجح74.548.535.54934241.537181733جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمحمد السٌد محمد محمد64890

ناجح67.547394933.5236.0351817.534جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمحمد حسن محمد حسٌن64891

ناجح755538.555.534258.0371815.535جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمحمد حماده محمد عبدالحمٌد64892

ناجح7247364726.5228.5361817.536جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمحمد رضا تغٌان مطاوع64893

ناجح644637.54831.5227.035181637جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمحمد عارف احمد عارف64894

ناجح70.55636.549.533.5246.0381815.532جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمحمد عبدالمحسن محمد حسٌن64895
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ناجح704737.549.527231.0351815.533جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمحمد على محمود عثمان64896

ناجح7357365233251.0371816.534جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمحمد محمود ٌوسف عبدالرحمن64897

ناجح735239.548.533246.035181735جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمحمود احمد السٌد احمد64898

ناجح6755405433249.0371816.536جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمحمود جمال محمود حسن64899

ناجح54.5433349.530210.0331715.537جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمحمود مصطفى على محمد64900

ناجح73.55938.55737265.0351616.532جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىاسماء الشبٌتى حماد محمد64901

ناجح6046.5324731216.5331716.533جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىاسماء عارف عبداللطٌف ابراهٌم64902

ناجح74.55439.556.537261.534161634جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىالزهراء عاطف عبدالعظٌم على64903

ناجح76513952.532250.5331717.535جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىامانى شعبان مصطفى ماجد64904

ناجح7457395736.5263.5351717.536جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىامانى محمد محمود عبدالمؤمن64905

ناجح67493753.536.5243.0321816.537جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىامٌمه حازم السٌد ابوالحمد64906

ناجح7350.537.55137.5249.5341717.532جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىامٌمه عبدالمجٌد السٌد عبداللطٌف64907

ناجح58.545324829.5213.030161833جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىاٌه عبداللطٌف محمد حسٌن64908

ناجح63563458.535246.527171834جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىرقٌه عبدالموجود كمالى عبدالموجود64909

ناجح76.559406039.5275.040171835جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىروان حازم احمد امٌن64910

ناجح65.53935.54728.5215.535181836جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىرٌتا رافت ٌواقٌم نوبٌل64911

دور ثانى1158117.542.5108817جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىسعاد حسنى ابوالوفا حسن64912

ناجح5132.530.54322179.033171632جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىسناء عبدالرحمن على محروص64913

ناجح473726.54625181.531171833جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىسناء محسن عبدالرحمن محمد64914

ناجح48.53528.53523170.029181834جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىسنابل ماجد مصطفى ماجد64915

ناجح77544056.537.5265.037171835جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىسهام عماد احمد محروص64916
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ناجح73593656.537261.535171936جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىعفاف عالء عبدالزاهر محمد64917

دور ثانى10.5141018.5962.0117717جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىفاطمه عماد عبدالحمٌد على64918

ناجح57.55131.55223215.031171832جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىفاطمه محمد احمد محروص64919

ناجح72.55835.552.532250.535171833جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىفوزٌه شعبان عوض احمد64920

ناجح70.55336.55338251.034171834جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىكرٌمه العبد عبدالحمٌد عبداللطٌف64921

ناجح66.544364332221.533.51714.535جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمارى خلف متٌاس عوض64922

ناجح7045.532.55237237.033171836جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمنار الزناتى احمد مطرود64923

ناجح56.540325126205.530161737جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىمنار عبدالحمٌد عبدالعاطى توفٌق64924

ناجح68.54831.552.531.5232.030171832جرجامدرسة عبدالحمٌد هٌكل للتعلٌم االساسىهاجر عبداللطٌف محمد حسٌن64925

ناجح73533354.536.5250.029181533جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةابراهٌم حسن الزاهر عطٌت هللا64926

ناجح78523154.535250.5371816.534جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةاحمد الصباح العرٌان حسان64927

ناجح71.554.528.555.534.5244.5301815.535جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةاحمد عدلى احمد على64928

ناجح73553456.536254.535171636جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةاحمد كرم صالح عبداللطٌف64929

ناجح70.550.53454.534243.5301616.537جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةاسالم محمد متولى عبدالرسول64930

ناجح64.55232.55535239.033171632جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةاعظم جمال سعد عبداللطٌف64931

ناجح7053335235243.032171733جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةانس محمد احمد ابراهٌم64932

ناجح6850.534.55532240.0331816.534جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةانور انور محمدٌن محمد64933

ناجح7753.533.55634.5254.5361816.535جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةجرحى محمود عبدالقادر السٌد64934

ناجح785437.556.538264.038181636جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةذٌاد اوسامه محمد احمد64935

ناجح79.5553556.537.5263.532.5181737جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةسامح ظرٌف كمال مصرى64936

ناجح78.55334.556.536.5259.032.5181732جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةسمٌر مٌراد عبدالنور مجد هللا64937
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ناجح77.553.53352.535.5252.0341716.533جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن السٌد عبدالعظٌم حسان64938

ناجح63.546.53351.535.5230.0331714.534جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف حسنى عبدالرحٌم عبدالعال64939

ناجح684832.555.535.5239.534171435جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف محمد ابو زٌد عبداللطٌف64940

ناجح70.551315636244.533171736جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةعبدهللا السٌد محمد عبدالحفٌظ64941

ناجح71.551.5335637249.034171737جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةعبدهللا عماد السٌد على64942

ناجح6647335637239.036171732جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةعمر خالد عبدالرحمن محمد64943

ناجح755433.55537.5255.035181733جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمحمد خلف محمد السمان64944

ناجح66.547.5324932.5227.530161734جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمحمد سعد عبداللطٌف السمان64945

ناجح6551.53356.535241.032151635جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمحمد صالح الطٌب محمد64946

ناجح6050.53551.535232.031151736جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف عبدالرحٌم عبدالعال64947

ناجح69.554365836.5254.039151837جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمحمد عٌسى على محمد64948

ناجح76.554365436.5257.039151732جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمحمود خلف عمر محمد64949

ناجح62.552.53647.533.5232.023161833جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمحمود عاطف محمد عبداللطٌف64950

ناجح67563549.530.5238.034161834جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عبدالعلٌم السمان64951

ناجح59.55732.550.534233.533161835جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد مصطفى مرسى64952

ناجح72.55437.55235251.034141836جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود محمد عبدهللا64953

ناجح76.557375936.5266.037151837جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةهارون منعم عصمت هارون64954

ناجح65533656.533.5244.028151832جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةوهٌب امجد وهٌب عوض64955

ناجح7755.5395935.5266.035151833جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةٌوسف طلعت حسان ابو الحسن64956

ناجح73.5553648.529.5242.534171834جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةابتسام جاد السٌد عبدالحمٌد64957

ناجح78.560405939.5277.0351616.535جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةاسماء ابو بكر صدٌق عوض64958
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ناجح705538.549.530243.034151836جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةاسماء حاتم محمد تغٌان ابراهٌم64959

ناجح67533549.531235.5331518.537جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةاسماء محمد عرفان محمد64960

ناجح734938.550.533244.0351518.532جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةاٌه ٌوسف توفٌق احمد64961

ناجح785738.55837.5269.038161833جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةجواهر هالل هارون محمد64962

ناجح77.557375734262.538151834جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةخلود رشاد سعد عبداللطٌف64963

ناجح735232.551.530239.034151535جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةدٌنا على السٌد عبدالنبى64964

ناجح73.5553651.530.5246.538.5151536جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةرانٌا كمال عبدالنور مجد هللا64965

ناجح77.5553652.533.5254.537171737جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةروجٌنا نظٌر عطٌه مسعود64966

ناجح775436.55233.5253.037161732جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةروحٌه عوض عٌسى شنوده64967

ناجح74.551.532.552.533.5244.534171833جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةسعٌده ابراهٌم عبدالقادر ابراهٌم64968

ناجح6654.5334933235.535151834جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةسمر السٌد محمد محمود64969

ناجح71.55730.550.529.5239.036141635جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةسهام امام محمد الطٌب64970

ناجح74.55432.55335249.0381715.536جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةلبنى السٌد عبدالمبدى ٌوسف64971

ناجح7756375131.5252.537.5171737جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمرٌم عزت راغب ابو سٌف64972

ناجح7553385234.5252.531151732جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةملك عادل محمود عبدالجواد64973

ناجح7553.536.55029244.038151733جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةملك غرٌب عبدالمجٌد فواز64974

ناجح72.554.535.552.531.5246.536151734جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمنى ابو الفتوح عبدالحمٌد على64975

ناجح7454.53349.530241.0371512.535جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمنى حاتم محمد تغٌان ابراهٌم64976

ناجح67542950.530.5231.036151836جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةمهرائٌل مورٌس شوقى فوزى64977

ناجح78.55433.550.529.5246.038161737جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةنجٌه ابو الفتوح عبدالحمٌد على64978

ناجح68483248.530.5227.035141732جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةندا ناصر السٌد ابو الحسن64979
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ناجح74.553.531.550.531241.036161633جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةنسرٌن عتمان على عتمان64980

ناجح6755314930.5232.535161734جرجامدرسة كوم اشكٌلو االعدادٌة المشتركةهاجر عاطف محمد عبدالحفٌظ64981

ناجح74.559.53957.537267.5351514.535جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةابراهٌم احمد حسٌن احمد64982

ناجح7958.539.558.539.5275.0391517.536جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةابراهٌم عبدالناصر سعدالدٌن احمد64983

ناجح4641.53246.526.5192.536131437جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد ابراهٌم حسن ابراهٌم64984

ناجح44.544.528.54835200.5341313.532جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد ابراهٌم حسٌن ٌوسف64985

ناجح54.549.5344935.5222.532161633جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد البدرى محمود توفٌق64986

ناجح775437.55838.5265.0381516.534جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد عبداللطٌف64987

ناجح70.552.53657.535.5252.040151735جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد جاد محمود توفٌق64988

ناجح60.54933.553.531227.5391413.536جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد صابر محمد صابر64989

ناجح7851.530.54435239.031151637جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد صالح احمد حجازى64990

ناجح59.553.5314733.5224.540141432جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحمن محمد فهمى64991

ناجح53.5583145.530.5218.5361514.533جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالظاهر الضمرانى محمد64992

ناجح775835.55334257.540151534جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد عزت ٌونس عرابى64993

ناجح6056.53049.536232.0381516.535جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد عٌد عبداللطٌف ٌوسف64994

ناجح7858.539.55940275.0381517.536جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد احمد64995

ناجح7859.536.55337264.039151637جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد عبداللطٌف64996

ناجح6551.53250.536235.039151632جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمود عبدالموجود64997

ناجح59.553.537.55134.5236.035151433جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد معوض ٌوسف64998

ناجح47.547.530.539.530.5195.528141334جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود محمد حفنى64999

ناجح5455.53144.528213.0371815.535جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاحمد مصطفى احمد علٌو65000
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ناجح47.55526.54330.5202.530141236جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاسالم اشرف السٌد عباس65001

ناجح665034.55236238.536181337جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاشرف ناصر حسن حسٌن65002

ناجح765537.553.537.5259.537161332جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةالبدرى منصور محمود مطاوع65003

ناجح7755.5385638264.5371812.533جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةالتهامى محمد العبادى مرعى65004

ناجح62413445.531213.5311812.534جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةالحسن على صابر خٌامى65005

ناجح57.540.527.54631.5203.0281412.535جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةالحسٌن على صابر خٌامى65006

ناجح694731.54633.5227.031181436جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةالسٌد خالد السٌد ابراهٌم65007

ناجح78.5573857.539270.0371812.537جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةالسٌد عماد السٌد محمد65008

ناجح77.55739.555.534263.5391815.532جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةالسٌد هنداوى محمد احمد65009

ناجح78.558395738270.5381914.533جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةالطٌب احمد الطٌب محمود65010

ناجح484330.54031.5193.034.5161234جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةامٌر جرجس نادر تناغو65011

ناجح75463454.535244.536181335جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةامٌن محمد محمود عبدالموجود65012

ناجح77.5553857.538.5266.534.51815.536جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاندراوس الفى الكسان انطانٌوس65013

ناجح67.5453253.534232.037181337جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةبشار احمد عبداللطٌف برهام65014

ناجح69493748.526.5230.036191432جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةبالل احمد رمضان عبادي65015

ناجح6344.527.55330218.035181433جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةبهاء احمد محمد عبدالموجود65016

ناجح78.5563857.539.5269.533.51813.534جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةبٌشوى رفعت جرٌس صدٌق65017

ناجح74.553385537257.533.5181335جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةتوماس اشرف مورٌس صادق65018

ناجح7855375736.5263.534181336جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةجابر ضاحى ابوالحمد احمد65019

ناجح674633.555.534236.038181437جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةحسام حسن عبدالسمٌع عبدالحلٌم65020

ناجح6748.53552.524227.036181432جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةحسن محمد حسن عبادي65021
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ناجح7655.535.55635.5258.537181433جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةحسٌن ابو الفتٌان طلب محمد65022

ناجح564431.54734212.537181434جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةحسٌن حسب محمود حسب65023

ناجح52.548.529.547.534212.036181135جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةحمدى احمد محمد حسن65024

ناجح49.5493449.535.5217.539181336جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةحمدى فوزى احمد احمد65025

ناجح6647.5345036233.5391813.537جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةخالد السمان السٌد عمر65026

ناجح73.554.5405939.5266.5391812.532جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةخالد على عاشور معبد65027

ناجح45.545.535.55133210.534181333جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةرضوان مشهور رضوان ٌوسف65028

ناجح7251.537.55938258.038181234جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةزٌاد هادى حمدان حسن65029

ناجح52.543.5374935.5217.5381812.535جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةسراج الدٌن فٌصل محمود عبدالعال65030

ناجح41.54431.549.534200.5341812.536جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةسعود انور ابوالسعود على65031

ناجح76523858.539263.539181237جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةسهٌل مصطفى السٌد عبدالرحٌم65032

ناجح46433046.534199.534181232جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةطارق عبدالحلٌم خلف عبدالحلٌم65033

ناجح52.542.531.54234.5203.0361811.533جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعاطف محمد صادق ابراهٌم65034

ناجح55.5533345.533.5220.5321812.534جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد جمال عطٌه خلٌفه65035

ناجح80593958.540276.5391814.535جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد خلف محمد احمد65036

ناجح8058395940276.037181336جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد محمد عبدالحمٌد محمود65037

ناجح8059.5385940276.5361813.537جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبدالناصر عطاٌت هللا حسن65038

ناجح4742.5354533202.5351811.532جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدالعاطى احمد عبدالعاطى عٌسى65039

ناجح7755.54055.539267.0391912.533جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدالاله خلف عبدالاله محمد65040

ناجح7555.539.557.538265.539181234جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف حسن عبداللطٌف حسٌن65041

ناجح78.555.539.545.538257.0391815.535جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدهللا جمال قناوى على65042
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ناجح77.555.53953.538.5264.0391814.536جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدهللا حسن حسب هللا عفٌفى65043

ناجح79604059.539.5278.037181437جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود محمد امٌن65044

ناجح72.54436.55134.5238.535181532جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدالهادى ناصر محمود محمد65045

ناجح7152.535.55036.5245.5371815.533جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدالواحد جمال احمد عبداللطٌف65046

ناجح68.553.53850.537247.5341815.534جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعرابى هالل عدلى محمد65047

ناجح78.558.53759.539.5273.036181435جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعالء احمد محمد السٌد65048

ناجح605636.54935.5237.032.51813.536جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعالء مالك زغلول توفٌق65049

ناجح8060406039.5279.5371713.537جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعلى احمد ناجى السٌد65050

ناجح6654.536.548.534.5240.0331512.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعلى محمد زكرٌا امبابى65051

ناجح7757.537.55237261.038171640جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعمار ٌاسر على البدرى65052

ناجح4736.5294121.5175.030151240جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعمر مصطفى احمد هاللى65053

ناجح6455.5395137.5247.0321713.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعمرو جاد فاروق جاد65054

ناجح8056.54059.540276.037161640جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعمرو محمد فاروق احمد65055

ناجح554928.543.530206.033161440جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعٌد محمد ابوالحمد محمد65056

ناجح4938334724191.0301513.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةفارس عبده على محمد65057

ناجح53.548.534.547.531.5215.534161340جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةفاروق ناصر محمد مصطفى65058

ناجح62.551.53746.533230.5391514.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةكامل نور الدٌن احمد احمد65059

ناجح5048.5325127208.5311612.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةكرم محمود محمد محمد65060

ناجح71.55838.550.538256.5371816.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد محرز محمود65061

ناجح443826.54326177.5321513.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةكرٌم ممدوح احمد عبدالموجود65062

ناجح6851374935.5240.5381614.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةكمالى عثمان كمالى هلٌب65063
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ناجح52.550.533.554.533224.0381613.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحروس محمد محروس معوض65064

ناجح49.533.528.55228.5192.0331514.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحسن الشرقاوى عبدالمتجلى احمد65065

ناجح4941.5354731203.5371514.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد اسماعٌل هاللى65066

ناجح52463347.532.5211.0371614.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد مصطفى عبدالغنى65067

ناجح4236.526.54527177.034161340جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد جابر عٌد احمد65068

ناجح51402941.529190.536161340جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال فهمى عبداللطٌف65069

ناجح5035.5253832180.5321414.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد راضى محمود عبدالرحمن65070

ناجح41.5382341.522.5166.5341515.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد شوقى محمود حسن65071

ناجح51.5493353.535.5222.5371515.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد عادل رمضان عبدالمبدى65072

ناجح6351.53853.536242.0371515.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد عادل محمد احمد65073

ناجح63.551.536.55136.5239.039151640جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحٌم محمد فهمى65074

ناجح48.542.53550.529205.5301513.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد عماد احمد امبابى65075

ناجح6151.5375136.5237.039161640جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد قناوى ابوزٌد عبدالعاطى65076

ناجح71.549.537.55535.5249.0391614.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد محرز محمد محمد65077

ناجح47.551.53852.530219.5361815.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمد وفقى عبدالحلٌم دٌاب65078

ناجح66503853.534.5242.037151440جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمود الخطٌب محمد عبدالاله65079

ناجح71.54637.55533243.0391615.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمود امٌن محمد امٌن65080

ناجح76.55939.557.539.5272.037171640جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمود حسنى محمود محمد65081

ناجح5544.5355126211.5391614.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالرحٌم محروص عبدالرحٌم65082

ناجح4346343923.5185.5301513.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالرحٌم محمود عبدالرحمن65083

ناجح45.536.5254121.5169.532161440جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمود على مصطفى عبدالقادر65084
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ناجح4542.526.542.525.5182.037151440جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمود محسن احمد محمد65085

ناجح4845.52748.527196.036151540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود جاد65086

ناجح50.540.5344527.5197.532161440جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمشالى هاللى اسماعٌل هاللى65087

ناجح5446.536.551.528.5217.035141440جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمصطفى ابراهٌم محمود مقبول65088

ناجح675035.551.536.5240.535161440جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمصطفى عبدالحمٌد مصطفى ابو الحسن65089

ناجح73.554.537.554.537.5257.5351614.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود على ابراهٌم65090

ناجح6753.537.55535248.0331614.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود محمد محمد65091

ناجح51.543.529.550.527.5202.5361514.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمصطفى ناصر فتحً محمد65092

ناجح7352.53751.536250.037151440جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمعاذ صالح امٌن عبداللطٌف65093

ناجح7757.539.556.538268.5381614.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمهند محمود عبدالحمٌد محمود65094

ناجح61.553.536.554.535241.0331514.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمؤمن جابر مصطفى سلٌمان65095

ناجح60.55230.553.532228.533.51314.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمٌنا زكرٌا شكري كامل65096

ناجح76.554.53756.535259.534171440جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمٌنا شنوده حبشى جرجس65097

ناجح65.54931.548.530.5225.033131440جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةنبٌه محمد حسن عبادي65098

ناجح76.554.5405335.5259.536151540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةولٌد محمد محمود محمد65099

ناجح625034.55033229.5321813.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةٌاسر ٌوسف محمود محمد65100

ناجح6149355433.5232.5391814.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةٌاسٌن السمان السٌد عمر65101

ناجح5240.528.54334198.034181340جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةٌحٌى محمود هلٌب محمد65102

ناجح78.55036.556.538.5260.035.51813.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةٌسى كرم فاٌق حكٌم65103

ناجح66.550305435.5236.030181440جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد على احمد65104

ناجح6551.529.55636.5238.5331813.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةٌوسف جمال محمد احمد65105
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ناجح7733.53541.526213.0331815.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاسراء انور ربٌع عبدالرازق65106

ناجح8041.535.53924.5220.5311816.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاسراء سالمه عبدالاله سالمه65107

ناجح7733324123.5206.5281816.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاسراء محمد سرور محمد65108

ناجح72.533.537.553.535232.0331815.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاسماء ابوالقاسم الطٌب ابوالقاسم65109

ناجح7234.536.545.527.5216.0321815.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاسماء حسٌن محمد جاد65110

ناجح77.53435.536.528.5212.0361815.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةالزهراء منصور ابراهٌم احمد65111

ناجح71363643.528.5215.0301815.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةامل العربى محمد توفٌق65112

ناجح694432.536.523205.0301814.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةامٌره احمد محمود ٌونس65113

ناجح75.54837.550.533.5245.0401814.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاٌفون رؤوف صبحى رمزى65114

ناجح70.541.5384835.5233.529181540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاٌالرٌه اشرف نصري حلم65115ً

ناجح663228.53120177.5291814.540جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاٌه ابراهٌم محمد السٌد65116

ناجح7443.539.55138246.034181640جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاٌه رضاها حسٌن احمد65117

ناجح78.557.539.555.538269.0341815.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاٌه عزت امٌن عبٌد65118

ناجح7953385638264.035181439جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد عبدالموجود عبدالعاطى65119

ناجح52.531.528.53320165.528181538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةبسمه على احمد جادالرب65120

ناجح745138.54534242.534181538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةتسنٌم ابوالحمد محمد محمد65121

ناجح7847.535.55135.5247.5351815.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةجاكلٌن وجٌه تاوضروس حنا هللا65122

ناجح69.5343334.529.5200.5301814.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةحنان االمٌر ابوالحمد محمد65123

ناجح60.532.534.53424185.5281814.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةحنان جمال نورالدٌن محمد65124

ناجح55.531.53533.523.5179.030181439جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةدعاء احمد فواز فواز65125

ناجح78.559406039276.533181439جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةدٌنا اشرف محمد عمر65126
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ناجح8054395839.5270.5291814.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةراشٌل جمٌل تامر زهرى65127

ناجح805839.55839274.534181338جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةرحمه محمود احمد عبداللطٌف65128

ناجح6530273824.5184.5311813.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةرشا طارق فاروق عبدالاله65129

ناجح8059395840276.034181538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةرشا هانى فومٌل هندى65130

ناجح7134293927200.0271812.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةرضوه عبدالحمٌد مصطفى احمد65131

ناجح77.54839.55935.5259.530181438جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةرٌناد محمد عبدالمجٌد نور الدٌن65132

ناجح8047.5405639262.5341812.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةزٌنب السٌد احمد السٌد65133

ناجح784939.55838.5263.0361813.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالرسول محمد عبدالرحٌم65134

ناجح65.530.52633.523178.5311812.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةسامٌه عصام عٌد قاسم65135

ناجح52.53126.53721.5168.528181338جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةسلوى ابراهٌم على محمد65136

ناجح72.5463449.525.5227.531181539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةسمر ضاحى ابوالحمد احمد65137

ناجح7652.538.553.536.5257.0311813.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةسهام حسٌن عبدالاله حسٌن65138

ناجح77.553.5304725.5233.5301814.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةشمس اٌمن مجلى مرعى65139

ناجح65.5342334.520.5177.5311812.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةشهد ابوالحمد مصطفى محمد65140

ناجح72.540365734.5240.0311814.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةشٌماء ابوالحسن ابو المجد على65141

ناجح7957386039273.0331815.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةشٌماء السٌد احمد محمد65142

ناجح8057396038.5274.5321814.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعائشه اشرف محمد عمر65143

ناجح805739.56039.5276.0321814.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبٌر السٌد محمد عمر65144

ناجح80574059.540276.5341814.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبٌر خالد ابو النجا ابو زٌد65145

ناجح7742.532.54231.5225.529181538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعزه مصطفى رضوان احمد65146

ناجح7644.5345037.5242.032181439جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعال اشرف التقى سلٌمان65147
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ناجح53.5362737.522.5176.5271813.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةغاده خالد احمد ابراهٌم65148

ناجح50332236.522163.527181339جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةفاطمه االدهم عبدالموجود السٌد65149

ناجح7759405738.5271.534161438جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالباسط عبدالعزٌز محمد65150

ناجح785434.55228246.535171738جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةفاطمه محمود الزارع عبدالرحمن65151

ناجح6945.5243726201.531171639جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةفاطمه منتصر على سالمه65152

ناجح806039.56040279.534171539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةفاطمه ٌوسف حسن احمد65153

ناجح78.559406040277.536181638جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةفرحه حمدان السٌد الشمندى65154

ناجح50.533.52537.522168.528161339جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةقمر السٌد حارس سالم65155

ناجح7744303324.5208.528181638جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةكاترٌن فؤاد فهٌم جاد65156

ناجح58.537.5263422178.028171338جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةكرٌمه صابر محمود توفٌق65157

ناجح61.544.5263523190.029171638جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمارٌان عادل رشدى بشاره65158

ناجح4238.52634.521.5162.5271315.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمارٌنا السبع صابر بشاره65159

ناجح67.551335127229.530171538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمارٌنا رفعت تاوضروس حنا هللا65160

ناجح65.5473138.525207.0311815.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمروه صالح محمد احمد65161

ناجح8057355329254.0331914.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمروه عاشور مرعى عبدالرحمن65162

ناجح63.5413043.522.5200.533171539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمروه عبدالكرٌم عبدالغنى جاد65163

ناجح7239.532.547.522.5214.0351815.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمرٌانه رومٌل عجٌب عطاهللا65164

ناجح403324.53321151.531151639جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمرٌم احمد على محمد65165

ناجح77.557345134.5254.031171438جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمرٌم حسنى محمود محمد65166

ناجح6540263828197.029171539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمرٌم خالد السٌد عبدالغنى65167

ناجح76.556.5404938260.033171438جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالرحمن احمد السمان65168
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ناجح6539.5344123202.531161438جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد احمد محمود65169

ناجح755639.54436250.534181439جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد شعبان محمد65170

ناجح75.559345332.5254.036181439جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود احمد امبابى65171

ناجح58.53521.535.525.5176.0291614.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةملك اسماعٌل محمد محمود65172

ناجح6033.529.537.524.5185.0301714.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةملك بدوى صابر صدٌق65173

ناجح76.5473148.534237.033181238جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةملك جاد عبداللطٌف مصطفى65174

ناجح70.549.53752.537246.529181438جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةملك محروص محمد محروص65175

ناجح77.55735.55436260.0371914.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةملك محمود احمد امبابى65176

ناجح6842.529.54324.5207.5331712.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمنار صالح عبداللطٌف محمد65177

ناجح56.538233522.5175.0311713.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمنار عوض محمد محمد65178

ناجح5635.5254124181.5291813.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمنار محمد عبداللطٌف حسن65179

ناجح71.538.5284329.5210.5321814.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمنار محمد على محمد65180

ناجح7245.530.549.528225.5331612.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمنال الطف احمد ابراهٌم65181

ناجح65.540.524.539.525.5195.533181338جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمنه هللا محمد عبدالموجود ٌوسف65182

ناجح584224.537.525.5187.5311912.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمنه عبدالاله عبدالمجٌد سالمه65183

ناجح6040.521.54027189.028181238جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمنى حسن السٌد حسن65184

ناجح805938.559.539.5276.533181139جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمنى نور الدٌن احمد محمد65185

ناجح59.535.523.537.527.5183.529171638جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمٌاده مختار ٌوسف الزناتى65186

ناجح57362849.536.5207.027171638جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمٌار  السٌد  محمد  عبدالرحمن65187

ناجح673534.553.535225.029151639جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةندا حمدى الطٌب عبداللطٌف65188

ناجح664736.54634229.535171939جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةندى جاد محمود عبدالرحمن65189
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ناجح614129.544.531207.0281817.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةنرمٌن  جاد  محمد  جاد65190

ناجح68.549.534.55037.5240.0291617.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةنعمه على احمد علٌو65191

ناجح46.5352135.522160.028171638جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةنورا على محمد احمد65192

ناجح6842.531.54934225.033151738جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةنورهان راتب صابر بشاره65193

ناجح654426.544.524204.0351618.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةنورهان عٌد عبدالراضى عبدالرحمن65194

ناجح7560406039.5274.530171538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةهاجر راغب عٌد عبدالرازق65195

ناجح77.559406039.5276.033171838جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةهاجر عبدالناصر سعدالدٌن احمد65196

ناجح55.53429.54325.5187.5311618.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةهاجر محمد محمود عبدالعال65197

ناجح65.543.5305132222.0321818.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةهبه اشرف عمر خٌامى65198

ناجح71.554325738252.5311718.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةهند محمد عبدالمجٌد محمد65199

ناجح7055.5365533.5250.0331818.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةورده ٌاسر عبدالحمٌد عبدالموجود65200

ناجح67.545.53252.530.5228.0311917.539جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةوفاء عبدالقادر حسٌن ٌوسف65201

ناجح55.534.526.534.522.5173.5331417.538جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةوالء جمال على عبدالمجٌد65202

ناجح52.532.525.535.521167.031181739جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عمر عبدالعزٌز محمد65203

ناجح63.54628.55326217.0341816.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة احمد السٌد صادق جوده65204

ناجح564325.55430208.5361815.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة احمد سمٌر محمد عبدالموجود65205

ناجح50.540.534.55533213.534181539جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة احمد صالح جاد احمد65206

ناجح5348.5345525215.5361815.539جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة احمد منتصر جاد جٌد65207

ناجح574129.55427.5209.0371815.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة اسالم حاتم السٌد محمد65208

ناجح5441.525.553.524.5199.0311814.539جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة اٌمن امٌن محمد محمد65209

ناجح58.5423455.531.5221.5281814.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة تامر اشرف على محمود65210
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ناجح44.53327.543.526.5175.029181538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة حسٌن شعبان احمد ابو زٌد65211

ناجح534628.54631.5205.034161338جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة طه حازم ابوالنجا عبدالرحٌم65212

ناجح46.542.53142.530192.5321813.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة عبدالرحٌم انور عبدالرحٌم مصطفى65213

ناجح5342.5315027.5204.0341814.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة عالء احمد محمد حسٌن65214

ناجح57452951.529.5212.0321813.539جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة على ٌوسف على محمد65215

ناجح7249.53654.534246.0361815.539جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة عمر خالد خلف محمد65216

ناجح67.548.53653.530235.536181439جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة محمد عبدالواحد محمد احمد65217

ناجح44.538.52849.523.5184.0301713.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة محمد محمود فتح هللا عبدالاله65218

ناجح5846.53054.534.5223.5351813.539جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة محمد ٌونس محمود عٌد65219

ناجح71.54337.55735.5244.5381815.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة محمود محمد احمد حسن65220

ناجح69.551.5374326227.036181839جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة اسماء عبدهللا دروٌش عطٌه65221

ناجح75.555.538.547.537.5254.539181738جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة االء سلٌمان داود سلٌمان65222

ناجح563327.535.523175.035181438جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة امل احمد سعٌد عبدالجواد65223

ناجح65372937.531.5200.034181539جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة امنٌه احمد ابوالحجاج سعٌد65224

ناجح58.531.529.53323.5176.0321814.539جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة اٌه محمود داود سلٌمان65225

ناجح54.53825.53524177.0321814.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة حنان محمد صابر جاد65226

ناجح63.54128.537.527197.5301815.539جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة خلود احمد خلٌل احمد65227

ناجح6841334224.5208.5401816.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة دالل محمود رشاد عبادى65228

ناجح74.54738.549.536245.5391815.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة رانٌا السٌد ابراهٌم عبدهللا65229

ناجح76.5553856.537263.038181338جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة شاهٌناز شعبان احمد محمد65230

ناجح71.5413443.529.5219.5281812.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة شروق محمد عبداللطٌف حسٌن65231
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ناجح64.533.5373625196.037181238جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة ضحى احمد جاد احمد65232

ناجح7137343724203.0381815.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة فاطمه جابر عبدالمجٌد عبدالعال65233

ناجح7349.539.55738257.038181838جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة فرحه محمد محمود ابوالحجاج65234

ناجح65.536.5353624.5197.538181738جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة كرٌمه على محمد حسٌن65235

ناجح7752.538.555.538.5262.038181738جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة مرٌم خالد محمد احمد65236

ناجح76.556.5395540267.038181638جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة منه الصباح عبدهللا حسانٌن65237

ناجح7555.53849.535.5253.538181438جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة منى كرم ابوالنجا سلٌمان65238

ناجح71.533.533.539.529207.0361814.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة نجوى محمد سلٌمان ابوالحسن65239

ناجح7756.5375836264.538181638جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة ندى احمد ابوالحمد على65240

ناجح6741.532.54025206.0381816.538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة وفاء مصطفى احمد الصدٌق65241

ناجح7533.532.538.526205.536181538جرجامدرسة نجع خٌرهللا االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن محمد عطٌه على65242

ناجح5345.531.55327.5210.5381613.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةالسٌد وفقى السٌد محمد65243

ناجح53.54532.553.526210.5321813.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةالشرقاوى مصطفى رشاد احمد65244

ناجح715032.552.531.5237.539181438جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم احمد عنٌن65245ً

ناجح65.550.53454.534.5239.038171338جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةمحمد عزت عبدالرحمن ٌوسف65246

ناجح69.551.5345636.5247.540181438جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةمحمد على احمد مرعى65247

ناجح70.543.530.55635235.540161638جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةمحمد عٌد احمد امٌن65248

ناجح6644.533.55430228.040181438جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةمحمود احمد ابراهٌم محمد65249

ناجح67.54130.55330222.037141438جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةمصطفى ناصر احمد محمود65250

ناجح66.5483156.529231.0371813.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةمنتصر السٌد احمد عبدالعال65251

ناجح6951315631.5238.5331714.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةٌوسف عالءالسٌد ابوضٌف احمد65252
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ناجح75.551335637252.5391913.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةٌونس محمد ابو الحمد ٌونس65253

ناجح7757365639.5265.538161838جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةامال عماد الدٌن محمد على65254

ناجح4135253321155.031171238جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةامل محمود جاد الكرٌم مطاوع65255

ناجح4930283527169.0311713.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةانتصار الشرقاوى محمود محمد65256

ناجح48.53327.537.522168.5311813.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةاٌه رفاعى محمد السٌد65257

ناجح69353238.528202.533181338جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةخلود حازم على محمد65258

ناجح6834293829.5198.531181438جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةدالٌا عاطف محمد ابراهٌم65259

ناجح55.540.5293926190.030181538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةرحمه صبحى محمد ابو القاسم65260

ناجح7952344436.5245.5331715.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةسحر بهنسى السٌد محمود65261

ناجح473126.534.520.5159.5331711.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةعائشه زكرٌا احمد مطاوع65262

ناجح71412935.529205.5301714.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةفاطمه محمود صابر سالم65263

ناجح59.54226.53526.5189.530181438جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةمروه محمود السٌد محمد65264

ناجح76.546.5334639241.035181638جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةمرٌم اسامه احمد عبدالرازق65265

ناجح65.543.531.539.532212.0361813.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةمنال على عبدالمجٌد على65266

ناجح77.557.532.55840265.536181638جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةنورا عبدالحمٌد احمد محمد65267

ناجح52.53928.535.527.5183.031181538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةهانم عاطف عبدالغنى محمد65268

ناجح5631.52733.526174.0301714.538جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةوالء احمد محمد احمد65269

ناجح62.55335.550.534235.539151538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةابانوب عبده مرٌد مرزوق65270

ناجح64.55533.55434.5241.5381516.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةابانوب الوندى فاٌز الوندى65271

ناجح69.55534.55238.5249.537181738جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةابوالنجا على ابوالنجا سالمه65272

ناجح7253.536.547.535244.5371817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد بخٌت عبدالمبدى فراج65273
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ناجح705634.55439.5254.0381918.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد حماده محمد سالمه65274

ناجح745534.554.535253.0371716.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد حمدان عبدالموجود عبدالمجٌد65275

ناجح70.55634.55634.5251.5361717.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالقادر احمد احمد65276

ناجح64513554.534.5239.0381718.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد كرم ابراهٌم احمد65277

ناجح7055.534.55638.5254.5371818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد كرم شعبان سٌف النصر65278

ناجح66543545.534234.5361717.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محروص عبدالفتاح عبدالرحمن65279

ناجح5848.534.548.537226.5331616.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالحمٌد محمد65280

ناجح50.5403046.530197.030161538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح عبدالفتاح شرقاوى65281

ناجح75593954.537.5265.038191638جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد موافى ٌوسف احمد65282

ناجح56.5543555.531232.037161738جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد ناجح سلٌمان محمد65283

ناجح74563650.535.5252.0381818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد نورالدٌن عبدالرحمن نورالدٌن65284

ناجح715533.55139.5250.0361816.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاسعد سعد اسعد رشدى65285

ناجح7655355539.5260.5371717.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةبٌشوى غبلاير عٌاد غبلاير65286

ناجح7349.53451.539247.037181538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةبٌشوى كمال زكى مسعد65287

ناجح625835.557.540253.0381816.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةتوماس وصفى الفى مسعد65288

ناجح59.5472951.532.5219.534161838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةحارس مصطفى عبدالحمٌد حارس65289

ناجح70.54332.54929.5224.5341614.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةحمدى جاد ابراهٌم موسى65290

ناجح55463346.531211.5341818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةرضوان محمد محمود رضوان65291

ناجح5649.53150.533220.0371817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةسلطان كرم ابوالمجد حارص65292

ناجح56.551.53255.533.5229.0381817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشوقى ٌوسف شوقى جرجس65293

ناجح55.5383245.529200.037181738جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةصابر ضاحى صابر عبداللطٌف65294
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ناجح61523248.531224.536181638جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةصالح صالح عبدالشافى عبدالحكٌم65295

ناجح55.55033.54732.5218.5351817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةطارق السٌد محمد عبدالرحمن65296

ناجح49.55230.54830.5210.537181738جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةطارق عماد عادل محمد65297

ناجح6150.53348.534227.038181838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد محمد احمد65298

ناجح7655365337.5257.5391818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد السٌد احمد65299

ناجح7554.534.54832.5244.5371816.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعبدالمسٌح سمعان وهٌب سمعان65300

ناجح674835.550.532233.0381817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعبده وائل عبده محمود65301

ناجح5839284326.5194.5341617.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعالء محمد عبدالجواد رضوان65302

ناجح76.55134.551.535248.5361817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعلً مجاهد الشمندى عبدالرسول65303

ناجح77.55634.554.534.5257.0381817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعماد عبدالحلٌم عبدالمجٌد نورالدٌن65304

ناجح55.552344729.5218.0351816.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةغطاس عاطف غطاس معوض65305

ناجح53.54233.54128.5198.5311817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةفارس خلف عجور محمد65306

ناجح5244334430203.0391816.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةفرٌد شوقى محمد مرسى65307

ناجح77.555345136253.538.51817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةفٌلوباتٌر عدلى ضٌف ابراهٌم65308

ناجح594634.546.534.5220.5391717.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةكرم محمد الطٌب مقبول65309

ناجح715135.545.531.5234.5381817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةكٌرلس عدٌل سمٌر بشاره65310

ناجح695233.54934237.5381718.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحروس احمد عبداللطٌف وقاد65311

ناجح725436.547.531241.0361717.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد ٌوسف سالم65312

ناجح62.547.53747.527.5222.0371617.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حمدون سلٌمان جوده65313

ناجح68.55636.55538254.037181838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد صبحى خلف تمام65314

ناجح72.55435.546.532.5241.0351818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد صبرى صابر فاضل65315
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ناجح7354.53553.533.5249.5371818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود عبدالموجود ٌوسف65316

ناجح75.55535.552.535253.5371818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالحمٌد احمد65317

ناجح74.552345135.5247.033181838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود جاد عبدالباسط عبدربه65318

ناجح7553.535.552.535251.537171838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود خالد محمد احمد65319

ناجح765535.550.538255.0361818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عثمان محمد65320

ناجح74.552355134246.5351717.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى اسماعٌل محمد اسماعٌل65321

ناجح71.5583355.531249.0361816.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى سالمان عثمان ابوالحسن65322

ناجح79593757.532264.5381818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا رومانى ابراهٌم فخرى65323

ناجح78.556.53454.532255.536.51614.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا هانى ٌوسف عبدالمالك65324

ناجح625731.549.528228.0341716.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنمر كرٌم نمر عوض65325

ناجح7359365130.5249.537171638جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنوفٌر رسمى القمص بطرس شنوده65326

ناجح7554.534.552.532.5249.0381716.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةٌسى البدرى مرزوق ٌوسف65327

ناجح77.559385631.5262.0361415.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةٌونان كرم فوزى عجاٌبى65328

ناجح78.5583454.536261.037181838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاستٌر لوٌس مورٌس ودٌد65329

ناجح79.5593756.539.5271.539181938جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاسراء على ابوالسعود احمد65330

ناجح70533153.533.5241.0321816.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةالحسناء شعبان عبدالرحٌم جاد65331

ناجح715628.55334.5243.037181538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةامال عادل لمعى بخٌت65332

ناجح7756385737265.0391817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةامال مٌشٌل حلٌم جبران65333

ناجح60.55135.55433.5234.535161738جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةامٌره محمد عبدالحمٌد محمد65334

ناجح77523754.536256.5351918.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةامٌره محمود عبدالموجود عبدالمجٌد65335

ناجح73.550355435.5248.0341816.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان صبرى صابر محمد65336
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ناجح755337.55334252.537181838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود هاشم محمود65337

ناجح68.55133.55334240.033181838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةبسمه كامل عبدالحمٌد محمد65338

ناجح7754335332249.0341818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةتهانى عرابى محمد عرابى65339

ناجح684833.553.534.5237.5391818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةحبٌبه كمال محمد احمد65340

ناجح69523354.535243.5301618.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا خلٌفه هاشم ابوالمجد65341

ناجح6953355333.5243.534181838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا محمد احمد حسٌن65342

ناجح684735.55134.5236.030171838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا محمد عبدالصبور على65343

ناجح7854.53454.535256.0391718.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةرشا عبدالحمٌد محمد عبدالداٌم65344

ناجح805733.55334.5258.0391818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةرضا سعد مصطفى عمر65345

ناجح79.5564053.534.5263.5391817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةروان اٌمن عبدالعال محمد65346

ناجح775436.55534.5257.037141838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةروجٌنا شنوده عبدالمالك شنوده65347

ناجح79.556345637.5263.038151638جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةرٌهام رجب محمد محمود65348

ناجح7952.539.55740268.0391517.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةساره كرم عبده عشم هللا65349

ناجح785939.558.540275.0391817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةسلفٌا ابراهٌم صلٌب ابراهٌم65350

ناجح72.55136.552.536248.5381816.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشاهنده جمال محمود اسماعٌل65351

ناجح715237.554.535250.0361817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشروق عبدالمحسن عبدالرحٌم احمد65352

ناجح7755395531.5257.5381818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء على رضوان على65353

ناجح54.548.525.54531.5205.0321816.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء ناجح مصطفى عثمان65354

ناجح72.551.533.546.532.5236.5371817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعبٌر رضانى حبٌب دمٌان65355

ناجح765032.550.533.5242.5321817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعدل محمد المبارك صدٌق عبدالعال65356

ناجح70.54834.552.534239.5361818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعدل محمد عبدالرحمن عثمان65357
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ناجح76.554.534.55336254.5371818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةغاده عبدالرحٌم غرٌب عبدالرحٌم65358

ناجح765535.55536257.5361818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةكارولٌن شحاته جرٌس دانٌال65359

ناجح78574058.539272.5361818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةلٌزا انور شنوده شكرهللا65360

ناجح6755.53857.538256.0361818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمارلٌن ابراهٌم عاٌد فهمى65361

ناجح75543852.537.5257.037181838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا شنوده وهٌب سمعان65362

ناجح785637.556.539267.035181838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا فاٌز بساده ناشد65363

ناجح78.5543952.533257.036181838جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمروى رفعت محمد ضمرانى65364

ناجح7154.5365133.5246.0361818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالنور كبارى زكا65365

ناجح725234.550.535.5244.5331818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم عثمان عزٌز الدٌن عثمان65366

ناجح775337.556.535.5259.5381918.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد محروص عبداللطٌف65367

ناجح7150.53249.532235.0271817.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمنار جمال عبدالعال عبدهللا65368

ناجح72.552325038244.5301818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمنار محمد جاد عبدالحمٌد65369

ناجح77.554.53655.536259.5381818.538جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمنار محمد عبدالموجود ٌوسف65370

ناجح71.5523352.536245.0371817.535جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمنار ناصر مرسى فاضل65371

ناجح76.55735.552.537258.5371818.536جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمهرائٌل سمٌر عبدالمالك شنوده65372

ناجح76.5553456.538.5260.536.51817.536جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمهرائٌل مالك بولس بطرس65373

ناجح76.557365536260.5361818.535جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمٌرنا ناصر مقار جورجى65374

ناجح72.55229.551.537.5243.035181737جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنبٌله نعٌم توفٌق عبدالشهٌد65375

ناجح6450.528.550.528.5222.0341816.535جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنعمه احمد جابر عبداللطٌف65376

ناجح66.546.52849.531.5222.0321617.536جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنها وائل حلبص عبده65377

ناجح76.55838.55838269.0361818.536جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنوال عبدالمسٌح فخرى منصور65378
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ناجح61.550.5315128222.0351818.535جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنورا رزق جبرٌل ابراهٌم65379

ناجح765732.556.536.5258.5381818.536جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةهاجر رمضان جادالكرٌم ضمرانى65380

ناجح785834.556.537.5264.5361819.535جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةهاجر محمد صالح الدٌن عبدالموجود65381

ناجح7654345637257.0351818.536جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبدالمجٌد احمد عبدالمجٌد65382

ناجح7759385838.5270.5341818.536جرجامدرسة الزواتنة البحرٌة االعدادٌة المشتركةٌؤنا عفت القمص بطرس شنوده65383

ناجح4437.529.542.531.5185.036161535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم اسماعٌل امٌن احمد65384

ناجح68.5453250.534230.0391817.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم زٌدان ابراهٌم زٌدان65385

ناجح7755.53957.539268.0391817.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم عبدالرحٌم حداد عبدالرحٌم65386

ناجح70.548.536.553.539248.039181736جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالحكٌم احمد محمد65387

ناجح6247.531.54833.5222.5381617.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدهللا عبدالمبدى عبدهللا65388

ناجح67.544.5344631.5223.5381817.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عالء فاضل على65389

ناجح60333043.530196.5381817.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود ضاحى عبدالحلٌم65390

ناجح7045394832234.0371817.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةارتٌل انسى لمعى بطرس65391

ناجح4940304428.5191.5361817.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاسماعٌل احمد زٌدان عثمان65392

ناجح53.540.52943.531.5198.0371816.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد على اسماعٌل عبدالمنعم65393

ناجح49.535.5294327.5184.5331817.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد محمود محمد محمد65394

ناجح48.541.5304430.5194.537181635جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةانطونٌوس حلٌم سندس منصور65395

ناجح714234.551.535.5234.538181536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاٌلٌا ناٌر فاٌز عوض65396

ناجح5841325234217.0381817.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةباخوم منٌر صدقى فهمى65397

ناجح55.532.53150.532201.5381816.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةبرسوم رمسٌس مورٌس عبدهللا65398

ناجح50.547.5324431205.0361817.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةبشار فراج خاطر فراج65399
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ناجح73.55138.552.534.5250.0371617.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةبضابا نبٌل عبدهللا جرس65400

ناجح69.548.5385133240.037171637جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةبٌتر فوزى ابراهٌم جوده65401

ناجح46.549.5324028196.035151635جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةتوماس منٌر عجٌب سرجٌوس65402

ناجح71.552395635253.5381717.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةجابر سمٌر صدقى فهمى65403

ناجح60.54732.547.528.5216.036151635جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةجورجٌوس رومانى سرجٌوس محارب65404

ناجح46.546.5314326.5193.532.51414.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةحاتم نزٌه ثروت عبدهللا65405

ناجح4647.53546.526.5201.534151636جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةحسن محمود سلٌم عبدالباري65406

ناجح7252.536.554.531.5247.0341615.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةحماٌهاهلل االمٌر حماٌه محمد65407

ناجح7147375337.5245.5331614.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةخالد اسماعٌل احمد محمد65408

ناجح4747.531.546.531203.531151535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةخلٌفه عبدالرحٌم خلٌفه احمد65409

ناجح67.550.534.54932233.5321415.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةرضوان مرزوق على محمود65410

ناجح75.55338.554.539.5261.036171635جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةرمضان اشرف رمضان محمد65411

ناجح74.5503756.538256.030151636جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد طارق محمد الصادق65412

ناجح5549.536.547.529.5218.034151636جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةسلٌم على سلٌم عبدالبارى65413

ناجح46.551.53548.530.5212.038151535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةسٌفٌن مجدى ماهر مهاود65414

ناجح4848.53749.530213.033151537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةصادق شعبان صادق احمد65415

ناجح7557.53857.538.5266.535161735جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةطاهر احمد على البٌومى احمد65416

ناجح6744324529.5217.535151636جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةطه احمد ابراهٌم جوده65417

ناجح57403244.528201.532161635جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمود محمد عمران65418

ناجح45.543.5324224187.0341413.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعبدالعال حسٌن عبدالعال احمد65419

ناجح49.546314127.5195.035151536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز ٌاسر السٌد ابراهٌم65420
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ناجح4346.531.547.527195.5331515.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعبدالكرٌم احمد عبدالمرٌد محمود65421

ناجح484532.54429198.534161537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا ٌاسر محمد محمود65422

ناجح50.547344727.5206.0341514.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعبدالناصر جمال عبدالناصر سعد65423

ناجح73.551.538.55433.5251.037171736جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعزام عٌد محمود محمد65424

ناجح7754.5405438263.5391616.539جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعالء على احمد عبدالرحٌم65425

ناجح64.549.54045.529.5229.0371715.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعمر ثروت علً رسالن65426

ناجح5945.539.550.529.5224.0331715.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعمر حربى الضبع جاد الكرٌم65427

ناجح514933.54928210.531181436جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعمر خالد محمد ابوالمجد65428

ناجح5044.536.54728206.0311713.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعمر محمد امٌن عمر65429

ناجح67.546.537.54632229.535181737جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعمران على عبدالعاطى على65430

ناجح67.551.534.547.529230.033181735جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةفهد احمد بكرى محمد65431

ناجح6747334730.5224.534181736جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةفهد محمود عبدالعال محمد65432

ناجح72.549.5375035244.036181635جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم ابوالسعود محمد عٌسى65433

ناجح72.5493950.536247.032.51816.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةكٌرلس عاطف عطٌه عبده65434

ناجح76.558.539.55939.5273.035.51616.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمارٌو وحٌد منٌر راتب65435

ناجح52463539.524.5197.033161535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد اٌمن محمد عبدالعال65436

ناجح72.551.53846.532240.539161537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حمدون محمد دٌاب65437

ناجح74.55938.55439265.0391816.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عادل احمد على65438

ناجح66.544384330.5222.0341716.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف مصطفى عطٌه65439

ناجح52.539.5344129196.0301617.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر محمود على65440

ناجح44.53831.537.525.5177.032181536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالنبى ابو الحمد عبدالمجٌد65441
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ناجح4051.531.53827188.031161636جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عٌد محمود محمد65442

ناجح58.548.53644.527.5215.0321716.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود حافظ هارون65443

ناجح44.541.522.54221.5172.030151537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمود بدوى محمود محمد65444

ناجح61.547.53545.531220.5361718.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمود حماده محمود عبدالداٌم65445

ناجح51.545.53245.528202.5361717.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمود عمر محمد عبدالمجٌد65446

ناجح56.541.5264425193.033161735جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد القرشى احمد65447

ناجح5346244024187.0301515.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمود هشام عبدالحفٌظ على65448

ناجح71.55737.55232250.0361815.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى العربى احمد مصطفى65449

ناجح60.545.535.553.527222.0371616.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمعاذ عبدالباسط عطٌت هللا عبدالرحٌم65450

ناجح6151.535.550.529227.5381718.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا لوٌس صادق عطٌه65451

ناجح8058406040278.0381819.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا هانى نبٌل عزٌز65452

ناجح77554055.538.5266.0381819.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةٌسى اشرف نان جرجس65453

ناجح454734.548.528203.0351815.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف ابراهٌم امٌن احمد65454

ناجح66.554374431232.5391719.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاسراء السٌد محمد ابو المجد65455

ناجح5855.53448.529225.0361719.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالمنعم ابو المجد حسٌن65456

ناجح58.55036.54721.5213.537171937جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاسماء احمد عبدالعال احمد65457

ناجح53523545.530.5216.038171936جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاسماء احمد محمد ابو المجد65458

ناجح55513649.531.5223.0381817.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةالهام احمد خلف محمد65459

ناجح6058374830.5233.5371718.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةامل عصام عٌد السٌد65460

ناجح68.54835.55029231.039171936جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةامنٌه السٌد عبدالعال محمد65461

ناجح475535.547.529214.038171735جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةامٌره محمد جاد الكرٌم سلٌمان65462
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ناجح6655.53850.532.5242.5391819.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالستار صابر مصطفى65463

ناجح66.5473844.528.5224.534181336جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد االمٌن محمد سباق65464

ناجح514836.548.533.5217.5361813.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةاٌه احمد جاد الرب رضوان65465

ناجح7956405940274.0381813.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةبسمه اشرف خلف بخٌت65466

ناجح75.5563853.533256.0371813.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةحمٌده عارف احمد حسٌن65467

ناجح78.5584059.540276.0381814.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةحنان جرجس ولٌم شاكر65468

ناجح78.556405436.5265.0391813.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةخلود عبدالباقى نور الدٌن على65469

ناجح61.53835.55028.5213.5381913.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةدالٌا ناصر مطاوع احمد65470

ناجح50.54728.548.528202.534191135جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةدعاء جالل الضبع محمد65471

ناجح44.53632.544.529186.528141337جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةدعاء محمد عبدالفتاح عبدهللا65472

ناجح6150.53555.533235.037161236جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا سمٌر عباس احمد65473

ناجح7858406037.5273.536191535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةرانٌا كمال عبدالمهٌمن عثمان65474

ناجح70554057.534.5257.0391915.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةرغده عبدالمالك محروس مٌخائٌل65475

ناجح635639.55734249.5381914.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةروجٌنا سمٌر شفٌق خلٌل65476

ناجح5444.534.542.522.5198.0331913.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةرٌم محمد عبداللطٌف محمود65477

ناجح76.55439.559.539.5269.0381914.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةرٌموندا ناٌر النمر بخٌت65478

ناجح475135.54531209.5361514.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةرٌهام احمد السٌد احمد65479

ناجح74.54839.54832.5242.5381915.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب عزت عبدالعلٌم احمد65480

ناجح6353405537.5248.5391714.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب محمد امٌن حماٌه هللا65481

ناجح7851.538.55332.5253.5371818.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب محمود محمد على65482

ناجح72.554.536.55233248.5391818.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةساره ابراهٌم فاٌز جاد65483
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ناجح6746345233.5232.539181737جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةساره ظرظور فاٌز عوض65484

ناجح71.542.529.547.530221.0291717.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةسوسن السٌد فتحى بكرى65485

ناجح584630.545.534.5214.5391817.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةسٌمون اشرف عربى سرجٌوس65486

ناجح72.55334.554.535249.536151737جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةشروق احمد محمد احمد65487

ناجح574224.547.526197.0301618.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةشهد محمد حشمت محمد65488

ناجح5139.53043.528192.0321717.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد عبدالعال احمد65489

ناجح6146.5314734.5220.035151537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعفاف محمد ابراهٌم خضر65490

ناجح60432850.531212.5361419.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعفٌفه رؤوف برسوم وهبه65491

ناجح72.54834.550.535.5241.039181935جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعهد جبرائٌل خلٌفه احمد65492

ناجح65.544284633.5217.0371819.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد محمد ابو المجد65493

ناجح634834.55435234.536181736جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالرازق اسماعٌل احمد65494

ناجح795129.55232.5244.0311415.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةفرحه حازم عبداللطٌف مطاوع65495

ناجح7956406039.5274.5371715.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةلبنى عصام على عبدالرحٌم65496

ناجح7142315436234.0391715.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمارتٌنا غبروش فرٌد غبروش65497

ناجح7958406040277.039181735جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمارسكا مجدى شحاته بخٌت65498

ناجح55.53929.54230.5196.536.5151737جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمارى رؤوف برسوم وهبه65499

ناجح674228.546.531.5215.538161736جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا ارنست جاد جٌد65500

ناجح75.54133.54735.5232.539161835جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا فؤاد فرح فهمى65501

ناجح67.54131.54832.5220.5391718.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم العٌد لمعى ٌوسف65502

ناجح694329.54836.5226.0361617.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم رائد عربى سرجٌوس65503

ناجح7547.527.55131.5232.538161935جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمرٌنا فهٌم محروس مٌخائٌل65504
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ناجح74.5562750.529.5237.533181937جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةملك اشرف محمود عبدالاله65505

ناجح76.5522552.530236.0361717.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةملك حمدى عباس عبدالرحٌم65506

ناجح6844.52552.531.5221.5371617.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةملك ٌاسر السٌد محمد65507

ناجح6249.530.555.534231.5321617.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةملوك خالد عبدالرحٌم ابوزٌد65508

ناجح7248265636238.0381618.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمنال اٌمن منصور ابوالسعد65509

ناجح6349.52246.521202.0381617.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمنال ثروت جورجٌوس فوزى65510

ناجح6343.522.55521.5205.5381818.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمنى رومانى توفٌق عطٌه65511

ناجح714323.55735.5230.0381818.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمهرائٌل جوده حكٌم جوده65512

ناجح6837235237.5217.5381716.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمٌبل ماهر فرج هللا محروص65513

ناجح73.544.529.550.535233.0371618.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةنانسى احمد على ابراهٌم65514

ناجح77.551.535.558.538.5261.5371818.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةناهد جمال مشرقى بخٌت65515

ناجح66.543.522.55029.5212.0351618.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةنجوى محمد عبداللطٌف احمد65516

ناجح4436.5224421167.531161737جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةنهى ابراهٌم محمد ابراهٌم65517

ناجح54.5452145.522188.0321717.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةنورهان احمد محمد احمد65518

ناجح75.552.527.55630.5242.0351718.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةنٌرمٌن محمد على ابراهٌم65519

ناجح674824.554.524218.0351618.537جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةهاجر اشرف احمد احمد65520

ناجح70.550.523.55027221.5301617.536جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةهاجر السٌد محمد ابو المجد65521

ناجح6245.5224428201.5371717.535جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن وائل ٌوسف ابو الحمد65522

ناجح614821.55029209.535161737جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ٌاسر صابر مصطفى65523

ًاحمد احمد ٌوسف رمضان65524 ناجح64373454.530219.5371718.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًاحمد السٌد سلٌمان احمد65525 ناجح50.536.53051.527.5196.0331617.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا
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ًاحمد عبداللطٌف محمود عبداللطٌف65526 ناجح6741365935.5238.5371618.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًاحمد محمد عبدالحمٌد محمد65527 ناجح6639.5365835234.5351618.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًاحمد محً الدٌن احمد محمد65528 ناجح513131.553.526.5193.5341518.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًالسٌد شحات جابر مطاوع65529 ناجح49.532345527.5198.0331718.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًالسٌد مرعى احمد عبداللطٌف65530 ناجح523129.54424180.5331717.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًخالد على عبدالحمٌد عبداللطٌف65531 ناجح67.532.5355833226.0361718.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًرومانى عاطف سمٌر مجلع65532 ناجح5233.532.554.525.5198.036.51718.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًزٌاد عٌسى شحاته سلطان65533 ناجح50.534.53054.524.5194.0301817.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًسالم محمد محمد رضوان65534 ناجح6136345732220.0351618.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًصادق عبدالحمٌد محمد محمد65535 ناجح5031.532.55129194.031161737جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًصبره عاطف صبره مطاوع65536 ناجح47.535.524.545.524177.031171736جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًصالح عبدالمجٌد محمد السٌد65537 ناجح54.5313448.527.5195.5271718.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعامر ابوالوفا عبدالمبدى عبدالموجود65538 ناجح55.5373145.528197.0331618.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعبدالباسط اسامه عبدالباسط على65539 ناجح45362447.524.5177.0271515.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعبدالحافظ راضى عبدالحافظ سلٌمان65540 ناجح45322247.525171.5311517.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعبدالحمٌد عبدالهادى عبدالرحمن عبدالحمٌد65541 ناجح52.533.528.53929182.5311615.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعبدالرحمن حماٌه هللا احمد محمد65542 ناجح5134.52740.529182.0311513.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعبدالرحمن مرسى احمد مرسى65543 ناجح53.535.527.54226.5185.0311615.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعطٌه ممدوح عطٌه دروٌش65544 ناجح59.535.531.552.532211.0281512.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعلى محمد محمود عبداللطٌف65545 ناجح56.5412841.522189.032151336جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعلً رفعت احمد عل65546ً ناجح62.537254629199.534151335جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا
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ًعمر احمد على احمد65547 ناجح75.5503852.536.5252.5351615.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعمر عادل السٌد محمد65548 ناجح65373149.526.5209.0321515.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعمرو عبدالمنعم على عبدالمنعم65549 ناجح59.543.5324931215.0351515.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًعٌسى احمد عبدالحمٌد عٌسى65550 ناجح7344.531.554.531234.5341515.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًفهد احمد محمد السٌد65551 ناجح72.556.5325540256.036161836جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًكاظم محمد جاد احمد65552 ناجح68.5483452.539242.0361714.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمحمد احمد ثابت عجمى65553 ناجح6239304131203.032141737جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمحمد عبدالحمٌد محمد عبدالفضٌل65554 ناجح60.54433.54629.5213.531161436جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمحمد عبدالناصر محمد السٌد65555 ناجح64.54333.546.532219.5321715.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمحمد عزت محمود جادالكرٌم65556 ناجح644331.55329220.5391415.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمحمد محمد ثابت عجمى65557 ناجح68.5442847.527215.031141636جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمحمد نبٌل جبرٌل محمد65558 ناجح70453046.530221.532171635جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمحمود احمد على احمد65559 ناجح5343294828.5201.529161637جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمحمود احمد محمد احمد65560 ناجح493222.54026.5170.0291213.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمدحت صالح محمد احمد65561 ناجح635333.551.533234.0341715.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمصطفى رفعت احمد محمود65562 ناجح57.551335535231.535161639جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمظهر مصطفى جاد احمد65563 ناجح664835.55334.5237.033141737جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًٌوسف محمد عبدالمجٌد ابراهٌم65564 ناجح73.554.536.55737258.5361716.539جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًاصاله احمد محمد رمضان65565 ناجح6540.5354234216.5391717.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًاالء جادهللا عبدالحمٌد مصطفى65566 ناجح7744.538.55138.5249.5391716.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًامانى احمد عمر محمد65567 ناجح54.5323035.528180.033161339جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا
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ًامنٌه جمال السمان احمد65568 ناجح77.557406040274.5391716.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًامنٌه محمد عبدالعال السمان65569 ناجح78.556.5406040275.039171737جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًاٌه عبدالناصر نور الدٌن رضوان65570 ناجح52.540.530.54229.5195.0331615.539جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًبسمه عزالدٌن محمد عبدالاله65571 ناجح4232273631168.031141637جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًبشاٌر محمود عبداللطٌف احمد65572 ناجح483422.53421.5160.0291616.538جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًحبٌبه محمود متولى محمد65573 ناجح7858.54059.539.5275.538171739جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًخلود حسن شحاته سلطان65574 ناجح74.54535.54932236.038171737جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًخلود مرسى عبدالعظٌم مرسى65575 ناجح72.545.53144.526219.5391716.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًرضوى محمود ٌاسٌن عبدالحمٌد65576 ناجح78.56039.55940277.0391716.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًرٌهام لطفى عبدالحمٌد محمد65577 ناجح664434.54832224.5361716.539جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًساره حازم احمد محمد65578 ناجح77.5594059.540276.0381717.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًشادٌه محمد عبدالباسط على65579 ناجح5637293826186.040161639جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًشهد احمد صابر احمد65580 ناجح80604059.540279.5401718.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًشٌماء احمد عبدالباسط مرسى65581 ناجح7758405940274.0401718.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًشٌماء عبدالرحٌم عبدالخالق محمد65582 ناجح50.5352834.524.5172.532161637جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًصابرٌن حازم ٌوسف رمضان65583 ناجح48453139.524.5188.033161737جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًفاطمه احمد ابوالحمد موسى65584 ناجح5744.53142.526.5201.536151836جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًفاطمه الزهراء محمد عزام مفتاح65585 ناجح75.560405739.5272.0381518.539جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمرٌم ادهم محمود احمد65586 ناجح665337.55330.5240.039171837جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمرٌم عادل احمد محمد65587 ناجح75.558406039.5273.0401718.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمنار عاطف محمد جاد65588 ناجح74.550.53858.537.5259.0401717.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا
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ًمنار عزت محمود جادالكرٌم65589 ناجح49.543344622194.535161737جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمنه هللا محمد عبدالحمٌد احمد65590 ناجح6538.53541.529.5209.5391617.535جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًمٌاده محمد محمد عبداللطٌف65591 ناجح47.5323339.523.5175.5321416.536جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًنجوى عبدالرازق احمد محمد65592 ناجح67.541.53653.534232.539171637جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًندا حسان ابو الفضل ابراهٌم65593 ناجح66.54238.55432.5233.539171937جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًنداء نورالدٌن محمد صادق65594 ناجح72.540.538.552.534.5238.539171739جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًنورهان احمد عبدالحمٌد محمد65595 ناجح7041.538.55335.5238.5391818.538جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًهبه رشوان محمد عبدالقادر65596 ناجح5635.5304024.5186.0331717.537جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ًهند احمد على محمد65597 ناجح64.54838.55329.5233.539171738جرجامدرسة مالزم اول محمد جمال احمد بكرى االعدادٌة المشتركة المشاودة الشرقٌة سابقا

ناجح645135.554.532237.0351816.538جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةابراهٌم عبدالعظٌم حسن عبدالعال65598

ناجح67553655.534247.5391815.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد ابراهٌم هارون65599

ناجح59.543.535.55132.5222.0351517.539جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةابوبكر شعبان عزٌز احمد65600

ناجح75.560375735264.537161737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد الداخلى الداخلى محمد65601

ناجح725436.55535252.537161737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد بدوى عبدالباسط عبدالحافظ65602

ناجح70523656.533.5248.0351516.538جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد حسن احمد محمود65603

ناجح62473656.532.5234.038151737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد خالف خلف مصطفى65604

ناجح72523652.533.5246.035151737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد خلف سعٌد خلف65605

ناجح6851.5365633244.5351816.538جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد عالء عبدهللا على65606

ناجح73603657.535.5262.035171737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد على عٌسى احمد65607

ناجح68533553.532.5242.037161737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد على محمد محمد65608

ناجح63.55134.556.533238.5371616.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد محمد  توفٌق خالف65609
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ناجح69.548.53757.536.5249.035161739جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد محمد ابو على محمود65610

ناجح756038.55836.5268.0371616.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد مرسى صدقى مرسى65611

ناجح5944.5355532.5226.0381616.536جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاحمد مصطفى محمد محمد65612

ناجح73.558375836262.536161738جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةالحسن ابو الحمد عبدالاله حسن65613

ناجح77.5593657.534264.040171737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةالحسٌن حسنى شوقى عبدالعال65614

ناجح7054355534248.035171737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةالحسٌنى محمد حسٌن احمد65615

ناجح71.5583556.534.5255.5381615.538جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةالسٌد مجدى محمود نجدى65616

ناجح58493254.532.5226.037171737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةبالل عبدالعلٌم فراج عبدالرحٌم65617

ناجح685632.55634.5247.0381614.536جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةبهاء السمان الشاذلى السمان65618

ناجح635334.555.532.5238.538171638جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةثروت عبداللطٌف عبدالرحٌم عبدالعال65619

ناجح75553955.533257.539151737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةجاد مادح جاد عبدالحمٌد65620

ناجح7559395739269.0401716.538جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةحسن جمال حسن عبدالعال65621

ناجح785837.557.535.5266.5401716.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةحماده ثابت فراج عالم65622

ناجح69.5573854.533.5252.537161639جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةحمدى فؤاد محمد البدرى عبدالعال65623

ناجح71.55236.55533.5248.534161638جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةخالد ٌاسر صبرى عبدالحمٌد65624

ناجح68.55536.55433247.039161737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةرشاد خالف رشاد احمد65625

ناجح78.5593959.537.5273.5381616.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةسلطان سعد احمد على65626

ناجح62.5533654.532238.036171738جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةسلٌمان صبرى سلٌمان عبدالمجٌد65627

ناجح61.55437.554.532.5240.035171638جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةشرٌف عبدهللا احمد عبدالعاطى65628

ناجح71563654.534.5252.040171539جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةشهاب الٌمنى عبداللطٌف محمود65629

ناجح7554.537.555.532.5255.0371715.539جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةشهاب كمال على احمد65630

(635)



ناجح69513054.532.5237.0311716.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةصابر حسن احمد على65631

ناجح69593756.533254.537161737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةصالح محمد مسعود خلف65632

ناجح65.55035.553.534238.5401716.539جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعادل سعد الدٌن احمد توفٌق65633

ناجح5651365129.5223.5361715.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعبدالستار محمد السٌد محمد65634

ناجح78.56038.558.536.5272.0381716.539جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعبدالعال حربى عبدالحمٌد السٌد65635

ناجح77.5603654.532260.034161737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد عبدالحمٌد احمد65636

ناجح7858365533.5260.533171739جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعبدهللا الصباح احمد عبدالودود65637

ناجح78.559.538.55936.5272.039171837جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعبدهللا رمضان حسن على65638

ناجح68.5473555.533239.0351816.538جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعبدهللا رمضان عزٌز احمد65639

ناجح6451355433237.035171637جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعزالدٌن سلطان ابو الحمد جالل65640

ناجح74523552.533246.537161737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعلى محمود على امبابى65641

ناجح80593957.532.5268.040161837جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعمر السٌد سعٌد خلف65642

ناجح74543554.531248.540171838جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعمر عبدالرحمن السٌد رشوان65643

ناجح64.55335.55432239.036171838جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةفادى رومانى جادهللا نعمت هللا65644

ناجح63473553.533231.535141737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةفارس شٌبت عكاشه تمام65645

ناجح675834.55134.5245.032161836جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةفؤاد هالل محمد البدرى عبدالعال65646

ناجح74583654.533255.534161838جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةكرٌم اسعد عز العرب عبدالعال65647

ناجح6951355332240.0341716.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةكرٌم جاد السٌد محمد65648

ناجح70563555.534250.536171839جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم عبدالفتاح ابو المجد65649

ناجح65.5543655.532.5243.535181636جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد ابو السعود عبدالحمٌد محمد65650

ناجح6344.535.55532230.033181639جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد جمال احمد محمد65651
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ناجح7657.5365533.5258.034181638جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد حسنى ثابت احمد65652

ناجح71.55835.55632.5253.5371816.539جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد حسنى مسعود خلف65653

ناجح76.558365533.5259.0391816.539جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد خالد راغب الدٌن محمود65654

ناجح7059.5385634257.530181638جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف محمد السٌد65655

ناجح7760385635.5266.534181736جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحمن عبدالحمٌد محمد65656

ناجح6355.536.555.534244.530181635جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحٌم ناجى عبدالرحٌم65657

ناجح74.55838.55734.5262.5321816.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد على محمد سلٌم65658

ناجح73.5523657.534253.0321817.536جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد كمال عبدالعظٌم السٌد65659

ناجح68.558.537.55734255.533181635جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد محمود احمد على65660

ناجح71.553375733251.5331815.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد محمود عبدالرازق ابو الحسن65661

ناجح7258375836261.030181636جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمد محمود عطا احمد65662

ناجح5851.535.557.534.5237.034181635جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد السٌد تغٌان65663

ناجح72573556.532.5253.031181637جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمود مخلوف ابوالمجد ابوالمجد65664

ناجح7258.539.555.535260.5371815.536جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمحمود وفقى مصطفى محمد65665

ناجح67.55035.557.534244.530181535جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمدحت عبدالحمٌد عبداللطٌف على65666

ناجح70573655.532.5251.032181537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمصطفى ابراهٌم عبدالعظٌم السٌد65667

ناجح70.5603758.537263.0371816.536جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمصطفى عاطف عبدالحمٌد محمد65668

ناجح65.55135.555.532239.5301814.535جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمعتز على عبدالمنعم عبدالبارى65669

ناجح67.555365632.5247.031181537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمؤمن رمضان عبداللطٌف عبدالاله65670

ناجح7857.5405737269.5331816.536جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةولٌد احمد عبدالحمٌد حسن65671

ناجح71.550365933.5250.031181635جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد احمد عبدالنعٌم65672
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ناجح77.557.5385737267.038181537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاسراء مصطفى عبدالحمٌد حسن65673

ناجح78.5564059.538272.039181636جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاالء صابر السٌد محمد65674

ناجح7654.53856.537262.036181635جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةالهام احمد فهمى سٌف النصر هارون65675

ناجح74.554.53856.536259.536181537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةامانى عبدالشكور على السٌد65676

ناجح66.55434.555.533.5244.0381813.536جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةامل ابو المجد فرج هللا على65677

ناجح68.556385735254.5371814.535جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةامل محمد ثابت احمد65678

ناجح7352385135.5249.536181537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةامنٌه احمد عبدالعال عبداللطٌف65679

ناجح71.553.53854.533250.536181436جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاهداء فهمى ابو زٌد على65680

ناجح74563857.535.5261.0391815.535جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاٌات حمدى السٌد محمد65681

ناجح80583858.537.5272.037181737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةاٌمان السٌد ثابت ابو الفضل65682

ناجح7454.5385632254.539181536جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةحنان خالد مسعود خلف65683

ناجح6645.5354930225.535181635جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةحنٌن على محمد ٌاسٌن65684

ناجح75.560385635.5265.0341815.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةدعاء حربى محمود محمد65685

ناجح76573858.534263.536181437جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةدعاء ٌوسف عبدالغفار ٌوسف65686

ناجح65.547375632.5238.0331814.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةدنٌا جمال عبدالعظٌم السٌد65687

ناجح735035.55732247.5331816.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةرحاب عبداللطٌف احمد محمد65688

ناجح78.555.5385636264.036181737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةرحمه اشرف محمد عبدالاله65689

ناجح765537.55934.5262.0361816.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةرحمه صالح السٌد محمد65690

ناجح69.546365933243.5351815.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةزهره جاد محمد محمود65691

ناجح68553658.533250.5321815.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةسحر السٌد محمد محمود65692

ناجح75.5583758.534263.037181537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةشهد عالء الدٌن محمد عبدالعال65693
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ناجح70.55736.550.534.5249.0381815.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةشٌماء السٌد عبدالعال السٌد65694

ناجح745637.556.532256.0391814.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةشٌماء عاطف احمد عبدالعال65695

ناجح745937.559.533.5263.5381615.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد على السٌد65696

ناجح605433.555.531.5234.5341813.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةعزه عبدالسمٌع احمد على65697

ناجح6859.53655.533.5252.5361814.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةفتحٌه اسعودى عبدالحمٌد حسن65698

ناجح704434.55032.5231.0271813.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةكارولٌن عماد عادل بشاره65699

ناجح76604058.535269.5371515.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمدٌحه طارق عبدالعظٌم شحاته65700

ناجح77.559.539.557.535.5269.5391815.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمروه جاد الكرٌم عبدالمجٌد زٌد65701

ناجح6653335430.5236.5381815.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمروه عبداللطٌف عبدالعظٌم السٌد65702

ناجح726039.55934.5265.039181737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد مالك عصام الدٌن عبدالمنعم65703

ناجح7159.538.558.533.5261.039181737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمشٌره ممدوح كامل عبدالقادر65704

ناجح74.56038.558.534.5266.0371818.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةملك حسام الدٌن محمد عبدالحمٌد65705

ناجح786038.558.534.5269.539181737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةملك مطاوع مسعود ابو زٌد65706

ناجح695237.552.527238.0391816.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمنار ابو زٌد عثمان محمد65707

ناجح78.55938.55935270.038181737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمنار عبدالعال حسٌن امٌن65708

ناجح786038.55934269.5391816.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمنى سلمان عبدالكرٌم داود65709

ناجح745738.55834261.539181737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةمٌار عبدالحفٌظ بدوى برعى65710

ناجح796038.55835.5271.0391816.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةنورهان رضوان محمود فراج65711

ناجح776036.554.532.5260.5381817.537جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةهدى عبدهللا عبدالحمٌد حسن65712

ناجح64.55838.558.531.5251.037181637جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةهند محمد السٌد محمد65713

ناجح715938.558.533.5260.539181737جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةوالء السٌد شوقى البدرى65714
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ناجح54.5543950.532230.039141940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىابراهٌم رمضان سٌد احمد احمد65715

ناجح62.5534053.534243.039181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاحمد حمدى عبدالباقى محمد65716

ناجح6153.539.55534243.038181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاحمد خلٌفه سٌد احمد احمد65717

ناجح6550405633.5244.539181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاحمد رضوان عثمان الجهالن65718

ناجح51.5534055.534234.039181740جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاحمد شعبان جاد الكرٌم موسً سعٌد65719

ناجح50.55039.55527222.039181740جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاحمد عبدالجواد عبدالنعٌم علٌو65720

ناجح5653405734.5240.538181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاحمد عبداللطٌف احمد جالل65721

ناجح62.553405630241.538181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاحمد غاندى محمد ابو المجد65722

ناجح45.544.5284728.5193.537171640جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاحمد محمد احمد ابو المجد65723

ناجح6450405734.5245.539181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىالبدرى مجاهد صبحى كامل65724

ناجح7054.54054.532.5251.538181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىامام ماهر عوض عبدالرحمن65725

ناجح71.554.54057.534.5258.039181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىامٌن عبدالعظٌم امٌن ابراهٌم65726

ناجح535439.55531.5233.038181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىحسن شحات عبدهللا محمد65727

ناجح64.55339.552.530.5240.039181740جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىحسن عبدالحمٌد صدٌق ثابت65728

ناجح72.552.5405437256.037181740جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىحسٌن شعبان جابر مفضل65729

ناجح635238.551.530235.039181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىحسٌن عبدالحمٌد صدٌق ثابت65730

ناجح5555395731.5237.539181740جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىخالد ثابت عطى ابراهٌم65731

ناجح6252.5405534243.5371816.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىسعد محمد عبدالباقى محمد65732

ناجح4452.538.55125.5211.5381816.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىصادق احمد صادق محمود65733

ناجح72.5554055.534257.037181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىعبدالر حمن احمد جابر مفضل65734

ناجح7757405837.5269.539181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىعبدهللا احمد حسن على65735
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ناجح52.552395133227.537181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىعبدهللا محمد عبدالحمٌد حامد65736

ناجح49.5523550.530.5217.536181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىعدنان احمد عبدالمرٌد فراج65737

ناجح62.55139.550.530.5234.039181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىعزت محمود عزت عبدالموجود65738

ناجح57.551.538.555.535238.039181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىعلى ثابت عطى ثابت65739

ناجح715738.558.535260.039181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىعمر محمد حجاب محمد65740

ناجح49.54931.548.528.5207.034161840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىغندور كمال كمال الدٌن نور الدٌن65741

ناجح71.5544052.535.5253.5391817.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىفٌصل مالك علً عوض65742

ناجح555338.551.533.5231.5361816.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمحمد ابو الحمد صدٌق ثابت65743

ناجح53.551.53850.531.5225.039161740جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمحمد احمد عبدالرحٌم محمود65744

ناجح64473852.529.5231.037181740جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمحمد جاد محمد ضٌف65745

ناجح7054405234.5250.538181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمحمد حماده محمد حمادى65746

ناجح49.55033.55328214.037171840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمحمد مصطفى حامد عبدالحمٌد65747

ناجح61.554405334242.540181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمحمود ابو الحمد ابو الفضل عبدالقادر65748

ناجح7550.54052.532250.039181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمحمود محمد حلمى موسى65749

ناجح554636.55232221.540181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمحمود ناصر محمد جاد الكرٌم65750

ناجح64524051.533240.540181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمصطفى كرم ٌوسف ابو الحمد65751

ناجح55.548395130.5224.038181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمعتز عادل احمد فرج65752

ناجح6349405834244.0401818.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمنصور وفقى معوض منصور65753

ناجح65.5514057.533247.040181740جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىٌاسر عبٌد ابو المجد شرقاوى65754

ناجح6251.5395530.5238.040181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىٌاسٌن ابو المعارف شحاته منصور65755

ناجح75604057.535.5268.040181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىٌاسٌن كمال حسٌن فراج65756
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ناجح75.556405835.5265.040181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىٌوسف الحسٌنً محمد محمد65757

ناجح59.551.53949.532.5232.037181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىٌوسف عبدالحمٌد عبدهللا عبدالمجٌد65758

ناجح62.550385432236.534181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاحالم عبدالعلٌم حشمت عبدالرحمن65759

ناجح7858405936271.039181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاسماء حمدى عبدالباقى محمد65760

ناجح57.555395532.5239.036181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاسماء محمد عبدالاله مراد65761

ناجح72.55739.55635260.040181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاسماء مرسى ضاحى احمد65762

ناجح755939.55735265.540181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاسماء ممدوح رمضان عبد ربه65763

ناجح75.558405736266.539181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىامل جمال بهاء الدٌن سعد الدٌن65764

ناجح72.555.5405835261.0391818.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىامٌره طاهر رشدى احمد65765

ناجح7656.5405733262.538181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىامٌره عابدٌن امٌن ابراهٌم65766

ناجح72544055.533254.537161940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىامٌره مجدي محمد امٌن عبدالعزٌز65767

ناجح71564052.534253.538181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىامٌنه محمود صبرى قاسم65768

ناجح7254375835.5256.539181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاٌمان عبدالناصر امٌن محمود65769

ناجح6457.53954.535250.0381818.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاٌه  حامد محمد الراوى65770

ناجح66.551.5405933250.038161940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاٌه خٌرى محمد غرٌب65771

ناجح56.552375231228.534181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىاٌه عماد عبدالعلٌم مفضل65772

ناجح70544052.531.5248.040181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىترك عبدالرحٌم عبدالسالم ناصر65773

ناجح56.5523952.529229.034181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىخلود عبدالفتاح عبدالسمٌع اسماعٌل65774

ناجح75.556405536262.540181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىرضٌه مالك علً عوض65775

ناجح68.553.5395131.5243.540181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىروان فهد عز الدٌن قرشى65776

ناجح63.5544054.533.5245.5381819.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىساره محمود عبدالرحمن عبدالسالم65777
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ناجح61.55138.55334238.035181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىسامٌه محمد ثابت صادق65778

ناجح6957405433253.040181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىسعدٌه احمد سلٌمان اسماعٌل65779

ناجح70.552405534251.540181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىسلسبٌل زهران متولى عبدالراضى65780

ناجح70.55237.55432246.040181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىشاهنده مهدى شناوى ابراهٌم65781

ناجح6151.54050.531234.036181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىشٌماء احمد عثمان محمود65782

ناجح765639.55533259.540181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىشٌماء السٌد عبدالرحٌم سلطان65783

ناجح595339.552.529.5233.538181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىشٌماء حسنى امٌن عبدالرحمن65784

ناجح59523849.531229.5381818.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىضحى عبدالاله عبدالنعٌم سلطان65785

ناجح66.5533948.532.5239.539181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىضحى محمود جبرٌل سعد عٌد65786

ناجح545239.551.528225.033181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىعائشه جاد عبدالظاهر عبدالرحٌم65787

ناجح63.552.54054.531.5242.040181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىعائشه رفاعى محمد على65788

ناجح63.5524053.532241.037181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىفرحه عبدالمجٌد عبدالسمٌع اسماعٌل65789

ناجح72.557.538.55735260.540181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىفوزٌه ادرٌس اسماعٌل داود65790

ناجح73.555405632.5257.040181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىملك عبدالحمٌد عبدالمجٌد داود65791

ناجح66.5524055.530.5244.537181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىملك ممدوح بهاء الدٌن سعد الدٌن65792

ناجح605339.556.532241.037181840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمنار عصام الدٌن محمد ابو المجد65793

ناجح69.55238.55731248.040181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمنال حربى نجاتى احمد65794

ناجح57503855.530230.539141840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمنال عالء عبدالعال عبدالموجود65795

ناجح655139.556.533245.040181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمنه هللا عبدالحمٌد عبدالمجٌد داود65796

ناجح70.55239.55637.5255.540181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىمنه هللا محمد على عثمان65797

ناجح72.553.54056.531.5254.040181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىنادٌه محمد احمد ابو المجد65798
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ناجح695238.55732248.540181940جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىندى احمد محمد ناصر65799

ناجح61.551.53955.531.5239.036161840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىندى نادى احمد عبدالمجٌد65800

ناجح61.551.539.556.530.5239.5381617.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىنورهان محسن عبدالجواد حجازى65801

ناجح6951395528242.040171840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىهاجر جمال احمد مرسى65802

ناجح61.5523752.530.5233.538161840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىهاله حامد سعد محمود65803

ناجح72.5523955.528247.039171740جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىهبه على محمد محمود65804

ناجح65.550.538.55431239.5371817.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىهنا ابو العال محمد عوض65805

ناجح7253395831253.040171840جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىهند على عبدالحمٌد حامد65806

ناجح605234.553.531231.038171740جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىهند محمد عبدالجواد حجازى65807

ناجح645134.55529233.5351717.540جرجامدرسة الجواهٌن للتعلٌم االساسىٌاسمٌن عبدالفتاح حمدون فراج65808

ناجح5434.53439.526.5188.537181736جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىابانوب عوض شنوده عوض65809

ناجح50.534.532.53625.5179.037181837جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىابراهٌم نادر ابراهٌم رمٌس65810

ناجح56.536313732192.540181838جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىشادى عاطف سعدهللا مسعود65811

ناجح573837.539.536208.039.5181838جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىصموئٌل حبٌب لبٌب عجاٌبى65812

ناجح6643364535225.040181837جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىعماد فتحى غالى جبرائٌل65813

ناجح53.539.536.542.534.5206.540181836جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىفادى سعد سعد هللا مسعود65814

ناجح553935.540.532.5202.540181837جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىفام حلٌم سلٌمان سالمه65815

ناجح60.53937.54227.5206.539171838جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىكٌرلس ادور ابراهٌم عبدالمالك65816

ناجح73.548384633.5239.040181837جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىكٌرلس رمسٌس شحات ابراهٌم65817

ناجح7042.5384432226.5371817.538جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىكٌرلس رؤوف غبلاير سمعان65818

ناجح5839.535.54230205.040171837جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىكٌرلس ناجح لبس سالمه65819
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ناجح5338.5343830193.540171838جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمكارٌوس شحاته بلٌغ سالمه65820

ناجح48.5373540.522.5183.533181737جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمهند احمد عابدٌن مشوادى65821

ناجح734938.553.539253.0401818.538جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمٌشٌل متى هارون فهمى65822

ناجح70.54738.55239247.0401718.538جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمٌنا عماد داود خله65823

ناجح7043.538.54838238.040181837جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمٌنا فتحى غالى جبرائٌل65824

ناجح624138.544.530216.0401818.537جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىٌسى بشاره بشٌر قالده65825

ناجح45.53836.54934203.0371716.537جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىٌسى جابر زكا الجندى65826

ناجح4537.53547.531.5196.538.5171838جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىٌسى جاد وهٌب عبدالنور65827

ناجح4839.534.55034206.0371516.538جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىٌسى طرٌف كامل فهمى65828

ناجح54.54337.551.536.5223.037181838جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىٌوسف ٌعقوب صابر حبشى65829

ناجح6043.5384936226.5391817.537جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىارجٌن ثروت جابر بشندى65830

ناجح47.541.5354832204.033181836جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىترٌزه خلف شنوده عوض65831

ناجح69.542.538.55838.5247.0391818.537جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىجٌجى مٌنا عزمى سٌدهم65832

ناجح52.539.525.541.531.5190.5331817.537جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىخلود محمد محمد عبدالحلٌم65833

ناجح59.552.538.555.538.5244.5401718.536جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىدٌنا ٌعقوب كمال ذكى65834

ناجح664837.55238.5242.040181737جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىرٌموندا رفعت عبده رزق65835

ناجح604538.55435232.537181638جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىساره عبٌد عبدالنور عبٌد65836

ناجح68.5483954.537.5247.540181736جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىفرحه شفٌق مسعود ٌوسف65837

ناجح62.55038.55438.5243.540191737جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىكرستٌنا عادل فخرى بباوى65838

ناجح6050.537.55337238.040191838جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمادونا العبدالضبع العبد65839

ناجح75.554.53957.539.5266.0401817.537جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمادونا زكرٌا حلمى عبدالنور65840
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ناجح7652395639.5262.5401918.538جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمارى مرقس محروص سالمه65841

ناجح715238.55739257.5401918.536جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمارٌنا اسحق رضا تادرس65842

ناجح71.552395334.5250.040181837جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمارٌنا سامى عجٌب ٌوسف65843

ناجح6551384633233.038.51818.538جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمرفت امٌن انور توفٌق65844

ناجح57.553.536.546.532226.0361818.538جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمرٌم شحات حسٌب حبٌب65845

ناجح5154.5365030.5222.0371916.539جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمرٌم عزت عطا عبدالشهٌد65846

ناجح745739.555.537.5263.5391918.537جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمرٌم موسى سعٌد جنٌدى65847

ناجح7457.5405638.5266.0392018.538جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمهرائٌل ابراهٌم دانٌال سٌدهم65848

ناجح7356.54055.539264.0382018.538جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمهرائٌل ابراهٌم عبدهللا ساوٌرس65849

ناجح73.558395435.5260.0381719.536جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمٌرى جاد هللا جاد السٌد مٌخائٌل65850

ناجح62.554.5364734.5234.538.51719.535جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىمٌرى صموئٌل شفٌق ناشد65851

ناجح68533545.534.5236.038.5181737جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىنرمٌن عادل حلمى عبدالنور65852

ناجح6753.538.54833.5240.5381710.538جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىنٌفٌن عادل بشٌر قالده65853

ناجح7055394836.5248.538.51719.539جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىهاٌدى هانى صفوت نصٌف65854

ناجح645138.547.536237.0321719.535جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىهدى قاسم مصطفى عوٌضه65855

ناجح6853.537.54737243.037.51616.536جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىٌوستٌنا ولٌد عبدالشهٌد لبٌب65856

ناجح6852.5374433.5235.0341613.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةابراهٌم عٌاد شحاته خله65857

ناجح6653384533.5235.5331515.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد فراج جابر65858

ناجح6253.5394633.5234.0321614.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةابوزٌد ناصر ابوزٌد محمود65859

ناجح7155374934246.033181637جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد حمدى سعد عبدالحمٌد65860

ناجح66.5523750.532.5238.5351615.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد صابر البدرى محمد65861
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ناجح5749.5404531.5223.0321612.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد عربى عبدالرحٌم محمد65862

ناجح78.554.5405338.5264.538181537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد على ابو الحمد مصطفى65863

ناجح765539.553.538.5262.5381716.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد محمد سلطان احمد65864

ناجح72.552405238.5255.0391715.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالعاطً طلب65865

ناجح55.55034.54629.5215.5351715.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاسامه السٌد محمد السٌد65866

ناجح6350374633229.035171537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةجابر اشرف جابر محمد65867

ناجح6953404733.5242.5361613.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةجرجس رافت مرٌد عزم65868ً

ناجح72543843.536.5244.0321715.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةجمال السٌد دروٌش محمد65869

ناجح5352.538.544.533.5222.0341515.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةحاتم كامل خالف تمام65870

ناجح64.54137.544.532219.5381515.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةحامد سٌد حامد نظٌر65871

ناجح71.5543952.533.5250.5371515.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةحسام حسن محمد احمد65872

ناجح75.555395239.5261.0391515.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةحسام سعودى ابو العال محمد65873

ناجح65.55438.546.532.5237.0351514.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةحسن احمد حسن مرسى65874

ناجح7754.53855.539264.039171637جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةخالد احمد عبدالغنى حسن65875

ناجح775437.55236256.5341515.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةخالد اٌمن مناع عثمان65876

ناجح7452.538.550.535.5251.0331514.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةدروٌش السٌد دروٌش محمد65877

ناجح77583855.537265.539171737جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةذٌاد ابراهٌم عبدهللا عطٌه65878

ناجح7657385535.5261.539171637جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةرائد الدمرداش عبدالرحٌم محمد65879

ناجح6555345335242.0331616.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةرومانى طارق نجٌب خلٌل65880

ناجح76.559.5395639.5270.539181637جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةزٌاد على محمود احمد65881

ناجح7054.5355428.5242.0341814.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةسالم كرم عٌاد سالم65882
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ناجح74.5543755.535.5256.5391813.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعابدٌن ماهر عابدٌن محمود65883

ناجح765537.55530.5254.0391613.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد رفعت عبدالرحٌم محمد65884

ناجح6950.532.55132.5235.5361814.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد مادح عبدالحمٌد محمود65885

ناجح77.559.537.556.538269.0381716.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد محمد محمود احمد65886

ناجح6654.5355033.5239.0341814.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ابو الخٌر عبدالحمٌد عبدالمجلى65887

ناجح7960406040279.038161537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حمدي صالح صادق65888

ناجح76.556365335256.5391616.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن صالح بكري معبد65889

ناجح58.550.5305031220.032161337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عماد احمد عبدالرحمن65890

ناجح51.5502851.530211.0321817.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم قناوى محمد عبدالعال65891

ناجح69.530204320182.520161037جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالسمٌع حمدى عبدالسمٌع محمد65892

ناجح78.559.53756.535266.539171737جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد على درغام65893

ناجح77.559.53957.539.5273.039171637جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدهللا فتحى حامد ابوالمجد65894

ناجح58.55032.551.530.5223.0391816.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود جابر محمدٌن65895

ناجح735636.551.531248.0391816.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود خضر حسن65896

ناجح7454385134251.0371815.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدهللا ناصر محمود عبدالسالم65897

ناجح69.553345030.5237.034181537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالناصر مرزوق عبدالحمٌد على65898

ناجح62.544.5313927.5204.5321513.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعدلى رافت فهٌم جاد65899

ناجح7153384932.5243.5311614.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعصام احمد عصام عبدالعال65900

ناجح73543846.532.5244.0311414.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعالء ناصر السٌد محمد65901

ناجح65.5543848.532238.0301713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعمر عبدالحكٌم عبدالرحٌم صابر65902

ناجح745637.555.534.5257.5321713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعمر ناصر عبدالحمٌد عثمان65903
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ناجح75.5553850.535254.035161537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةفارس محمد صدٌق عبدالراضى65904

ناجح755838.549.534.5255.535171437جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةفارس ممدوح رضا ناصر65905

ناجح5252.53747.526215.032171337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةكامل مؤمن بخٌت عبدالمالك65906

ناجح68.554.5384734.5242.534171337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةكٌرلس شنوده عجٌب خلٌل65907

ناجح55543646.532.5224.0331613.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد جالل65908

ناجح715737.54536246.5341613.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد جمال زٌدان محمود65909

ناجح76583852.538.5263.0361812.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد تمٌم65910

ناجح72.555344734242.534171337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد حسن على نعمان65911

ناجح51.552.538.54430.5217.0311713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد حماده السٌد محمد65912

ناجح70.5553746.533.5242.5341714.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى شحات حسن65913

ناجح7354384731.5243.5331813.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد خالد ابودٌاب عبدالعال65914

ناجح70.557394932.5248.0351713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان محمد جالل65915

ناجح70.554.5395231.5247.5361713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد عادل عابدٌن محمود65916

ناجح73.555375233.5251.036161337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف احمد ابراهٌم65917

ناجح73.55637.550.533.5251.0361713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد عطا مدنى حسنٌن65918

ناجح6952315133236.0321814.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد على محمد ٌنجاب65919

ناجح77.55939.56033.5269.5371813.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد على محمود احمد65920

ناجح64.552.53754.535243.5381813.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد محمد عبدالعظٌم ابو طالب65921

ناجح665537.55433.5246.0381813.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد محمود اسماعٌل عبدالرازق65922

ناجح62523743.533.5228.0371814.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد ممدوح سعد ابوزٌد65923

ناجح72543952.533.5251.0371613.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر رزق حسب65924
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ناجح70.553.5395332.5248.5351713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر ماهر رزق65925

ناجح655336.55533242.5371813.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد ٌوسف كامل شفٌق65926

ناجح50452948.526.5199.031171337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود ابوالخٌر محمد على65927

ناجح78.5543955.538.5265.5391712.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عابدٌن عبدالموجود65928

ناجح665436.552.533242.037151437جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود السعودى جاد رسالن65929

ناجح70.5493144.528223.034171237جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود حماده عابدٌن عبدالرحٌم65930

ناجح61.5553552.532.5236.537181436جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود حمدى محمود محمد65931

ناجح64.554345331.5237.035171436جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود رجب عبدالجواد عبدالحكم65932

ناجح7353.5375737.5258.0371713.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود رمضان محمود احمد65933

ناجح61.553.5395734245.034171338جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود سعودي محمد احمد65934

ناجح58.55337.556.531.5237.036181436جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود صادق فؤاد على65935

ناجح61.55234.551.531.5231.0331812.538جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالعزٌز فتوح احمد65936

ناجح685435.55435246.5381813.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالمنعم عبدالجواد عبدالحكم65937

ناجح7554385037.5254.5391713.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود عربً رزق هللا محمود65938

ناجح735737.556.539.5263.539171336جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود كمال محمد عالم65939

ناجح48.55235.543.532.5212.0341713.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود محمد ابوالفا محمد65940

ناجح73.5593958.537.5267.5371715.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد اسماعٌل65941

ناجح6851395132.5241.5341714.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عبدالعزٌز رضوان65942

ناجح635639.552.539250.0381713.538جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود محمد نظٌر محمد65943

ناجح67543950.538.5249.0361714.538جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمصطفى حمدى احمد محمد65944

ناجح63.55238.54939242.034171436جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمصطفى رضوان عبدالحمٌد رضوان65945
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ناجح7252395139253.0351714.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمصطفً شعبان عبده بدري65946

ناجح67.550384533233.5351714.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمعتصم راضى اسماعٌل حسٌن65947

ناجح6247.537.54233.5222.537171336جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمٌنا زكرٌا لمعً رزق هللا65948

ناجح6849374638238.037171236جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمٌنا عٌسى نعٌم موسى65949

ناجح63.551395337.5244.0361614.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهاشم حامد السٌد هاشم65950

ناجح75.5554054.538263.0361713.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهانى ٌاسر عبدالقوى حسن65951

ناجح77.5554054.535.5262.5381513.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةولٌد اشرف رضوان سلٌمان65952

ناجح64.546.5404832.5231.537151336جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةٌحى سعودى عبدالحمٌد عثمان65953

ناجح76.555405737265.538161436جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةٌوسف عاطف ٌوسف احمد65954

ناجح74.553.54051.535.5255.0371514.538جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةٌوسف عثمان مصطفى عثمان65955

ناجح745839.556.535.5263.536171436جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةابتسام احمد عثمان محمد65956

ناجح745739.55535.5261.037171436جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةابتسام عبدالحمٌد على عبدالنعٌم65957

ناجح7449395134247.0381713.538جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحالم ٌسري احمد حسانٌن65958

ناجح73.550395134247.538161436جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةارزاق صادق محمد عالم65959

ناجح7249.5404732.5241.038151336جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاسماء حسانٌن رمضان حسانٌن65960

ناجح6454.53748.532236.0371613.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاسماء زٌن العابدٌن محمود امٌن65961

ناجح745634.556.538259.037171736جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاسماء عزت محمد على65962

ناجح60.548.534.554.534.5232.533171736جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاصاله محمد على محمد65963

ناجح6753.537.555.538.5252.036171736جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةالشٌماء عصام احمد رزق65964

ناجح5952.533.554.534233.534171736جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةالهام خالد عبالرازق محمد65965

ناجح58.551.5325533.5230.538171536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةامال احمد محمود سمان65966
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ناجح80604058.540278.5391617.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةامانى خالد احمد عبداللطٌف65967

ناجح6248.529.551.533.5225.028161536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةامانً خالد ابو الحجاج عبدالغنى65968

ناجح57523249.534.5225.030161636جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةامل امٌن عبدالراضى مرس65969ً

ناجح65.5583754.536.5251.533161736جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةامنٌه صالح عبدالمنعم عبدهللا65970

ناجح56.5543251.534228.0311814.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةامٌره ابو الخٌر عبود عبدالنعٌم65971

ناجح52.5493053.532.5217.533171736جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةامٌره جمال فرج السٌد65972

ناجح4950.53051.534215.0331716.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةامٌره عبدالستار السٌد مصطفى65973

ناجح53.55233.55334226.0361813.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةامٌره نعٌم سالمان منصور65974

ناجح594033.55433.5220.032171736جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةانجى اشرف حامد محمد65975

ناجح72.55536.55536.5255.539171736جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةانجى ناصر انور عزمى65976

ناجح57.5503254.533.5227.5341616.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةانوار محمود احمد محمد65977

ناجح6855395839259.0361717.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد عبدالحمٌد مختار65978

ناجح7153.5395636.5256.033161736جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاٌمان حمدى عبدالغنى فراج65979

ناجح5856335332232.035171536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاٌمان عاطف احمد عبدالمجلى65980

ناجح6956345736252.033161736جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود عطا سنجاب65981

ناجح7755.531.55637257.0371616.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاٌمان ناصر عبدالنبى رضوان65982

ناجح69.552394933242.536181436جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاٌمان نعٌم سلٌمان منصور65983

ناجح63.55234.54933.5232.5361714.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاٌه حمدي عبدالصمد امٌن65984

ناجح65.550.534.55034.5235.0361716.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاٌه خضٌرى عبدالحلٌم جاد هللا65985

ناجح675235.552.535242.0361514.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاٌه زاٌد السٌد عصر65986

ناجح5851.53550.534229.0361614.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاٌه صبرى ٌوسف محمد65987
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ناجح6952405134246.0361615.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاٌه غالب حسن محمد65988

ناجح52.543.5314432.5203.5331512.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةبدور عالء على ابراهٌم65989

ناجح6550.5364632.5230.031151436جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةتسلٌم محمود صابر محمود65990

ناجح645232.551.534234.0361513.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةحبٌبه احمد السٌد تمام65991

ناجح67.5503949.534240.0341514.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةحمده مصطفى عبدالراضى مصطفى65992

ناجح73503752.534246.535151536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةحنان سعودى حسن عبدهللا65993

ناجح725236.552.534247.0381714.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةخلود حافظ فاروق عبدالحمٌد65994

ناجح6952344832235.0361715.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةدنٌا السٌد عصام عبدالرحٌم65995

ناجح74.5523649.535.5247.5361513.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةدنٌا ثروت حلمى احمد65996

ناجح76.551365035.5249.0361614.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةدنٌا ربٌعى خلف عبدالموجود65997

ناجح76.546.533.55035241.534161636جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةراندا رمضان على مرزوق65998

ناجح62.5453752.530.5227.533181336جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةراندا مبارك عبدالحمٌد حافظ65999

ناجح655235.54734233.535151536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةرحاب عبدهللا على السٌد66000

ناجح5850.53551.533.5228.533161536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةرحاب كرم عز الدٌن محمود66001

ناجح70.55134.55434244.0301714.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةرضوى احمد السٌد بدوى66002

ناجح68.550.534.551.533.5238.5301714.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةرضوى مادح عبدالعال عبداللطٌف66003

ناجح66.545334833225.5361713.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةرضٌه رمضان عبدالحمٌد على66004

ناجح72.550.539.55032.5245.0341713.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةرندا ثروت عبدالرحٌم سلٌمان66005

ناجح63.548.5364331.5222.5311713.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةرٌهام خالد ابوالحجاج عبالغنى66006

ناجح7452.5384934247.5331613.536جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةرٌهام عثمان عبدالحمٌد عثمان66007

ناجح77.55434.546.535.5248.034171436جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالظاهر سلٌم محمود66008
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ناجح75.5554055.539.5265.539171836جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةساره خالد مصطفً عبدالعاط66009ً

ناجح514822.54427.5193.0311712.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةساره صبري الوردانى سلٌم66010

ناجح6848.536.55033.5236.5361714.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةساره عبدالحمٌد على عبدالنعٌم66011

ناجح71.551.5384934244.0401714.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةساره عبدالناصر حسب عبدالرحمن66012

ناجح75574058.538268.539171437جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةساره على محمد على66013

ناجح72543851.534249.5381613.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةسامٌه صالح سلٌمان شفٌق66014

ناجح67.551355131.5236.0391713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةسحر صبرى محمود عبدالرحمن66015

ناجح6948334732.5229.5391714.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةسعاد على عبدالرحمن عبداللطٌف66016

ناجح7450344833239.0391714.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةسلوى ربٌعى احمد توفٌق66017

ناجح74.552.534.548.529239.0281714.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةسماح سعودى على نعمان66018

ناجح645434.55332.5238.0391714.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةسمر محمد على محمد66019

ناجح66.5472551.532.5222.5361514.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةسمٌه ابراهٌم على محمد66020

ناجح69.553335032237.5381713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةسهام عادل مناع عثمان66021

ناجح73.54939.553.533.5249.0371714.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةسهٌر جمال محمد احمد66022

ناجح69.53935.54932.5225.5391613.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةشهد احمد عبدهللا عباد66023

ناجح765738.551.536259.0401715.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةشهد ناصر حماد احمد66024

ناجح66.55137.55132238.0341714.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةشٌرٌن فتح هللا صبحى خله66025

ناجح6253.534.550.525225.5371713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد صدقى رضوان66026

ناجح745938.552.531255.038171637جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةشٌماء حلمى تمام محمد66027

ناجح7157.5385232250.539171537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةشٌماء ناصر صادق احمد66028

ناجح595535.551.532.5233.5361713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةصفاء احمد محمود خالف66029
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ناجح5652.526.55130.5216.5321712.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبٌر السٌد عبده عبدالحمٌد66030

ناجح7358.53954.535260.0401513.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةفاتن امٌن على عطٌه66031

ناجح6450.537.553.530235.540171337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةفاطمه مصطفى احمد محمد66032

ناجح665437.55432.5244.038171437جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةفاٌزه عطا عبدالعال سلٌمان66033

ناجح7256395333.5253.5351712.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةفرحه جمال عطا سنجاب66034

ناجح7157.53951.531250.0311711.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةفرحه عبدالاله عبده محمد66035

ناجح5657.53252.525.5223.531171437جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةفرحه عثمان جاد رزق66036

ناجح57.54832.55128.5217.537171237جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةكرٌستٌنا نجدى عزٌز سالمه66037

ناجح6957.536.551.530.5245.0351713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمارٌنا الضبع سمٌع موسى66038

ناجح7157.53853.530250.0351713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمارٌنا فوزى جادالكرٌم بسطروس66039

ناجح745838.556.538.5265.5371612.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمروا ٌاسر نظٌر رستم66040

ناجح74.55838.556.538265.5391814.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمروه اشرف محمد احمد66041

ناجح725938.55231.5253.0361713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمروه عاطف عباده خالف66042

ناجح67.558.54052.533251.5371713.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمروه عبده عبدالنً دٌاب66043

ناجح71594055.533.5259.038171337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمرٌم شهدى توفٌق سٌدهم66044

ناجح70.55936.549.531246.535161337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمرٌم صالح احمد جالل66045

ناجح715035.55333.5243.0391714.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةملك جمال السٌد محمد66046

ناجح67543852.533.5245.0371714.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةملك صالح محمود محمد66047

ناجح7854.5395335.5260.0371716.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةملك محمد سباق راوى66048

ناجح76.551.539.55533255.5361715.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمنار اٌمن مناع عثمان66049

ناجح72.543.53953.531.5240.035151637جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمنار عبدالخالق عبدالعزبز على66050
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ناجح77.551.53953.536.5258.0371616.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمنار على عبدالموجود عبدالغن66051ً

ناجح7751.538.553.537257.5371616.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمنال محمود محمد عبدهللا66052

ناجح60.5533954.535.5242.5351715.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمنه السٌد محمود محمد66053

ناجح71.551.5375437.5251.5351615.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمنه حسن تغٌان عبدالعال66054

ناجح7452.5395336254.536161637جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمنه محمود على عبدالقادر66055

ناجح56.552395232.5232.0381515.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمهرائٌل خلف متري رزق66056

ناجح5951.53753.533234.0381616.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمٌاده الغلبان عبداللطٌف محمود66057

ناجح6551.5375132.5237.0341516.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمٌاده اٌمن محمود امٌن66058

ناجح6550375032234.0391612.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمٌرا ماهر زخارى بطرس66059

ناجح714638.547.530233.034151537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةنجالء السٌد محمد عبدالحمٌد66060

ناجح69.5503949.533.5241.5371715.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةنرجس حنا نصري عطا هللا66061

ناجح53.549.535.54932219.530161437جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةنسمه ثروت احمد سلٌم66062

ناجح6754385334246.0351615.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةنسمه رجب حسن عبداللطٌف66063

ناجح69.552385234245.535171637جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةنعمه ناصر عبدالنعٌم عبدالغن66064ً

ناجح634726.549.532.5218.531151437جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةنهى عطٌه محمدٌن رزق66065

ناجح735237.549.531243.034161737جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةنورا قدافى عوض عبدالغنى66066

ناجح5945244531.5204.533161137جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةنورهان السٌد محمود خالف66067

ناجح635332.54832.5229.0341514.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهاجر اكرم جابر عبدالراض66068ً

ناجح62.548.532.549.533226.0381613.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهاجر عبدالحمٌد عبدالنعٌم ابوالمجد66069

ناجح7451.538.556.540260.539151437جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهبه السٌد اسماعٌل عطٌه66070

ناجح75.553385237255.539151437جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهبه السٌد رمضان عالم66071
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ناجح63.5523149.534.5230.538151337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهبه عبدهللا مرزوق سعد66072

ناجح60.549.5335134.5228.5371612.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهدي رمضان عبدالهادي عبدالنعٌم66073

ناجح7249.5324934.5237.0371613.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهدٌه حلمى جابر بدرى66074

ناجح64.552.533.549.533233.0381412.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهناء ابراهٌم محمد عبدالعلى66075

ناجح62.5512648.534222.0371413.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهناء ثروت عبدالنبى دٌاب66076

ناجح7557345239257.037141337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةهناء عادل زهري مدن66077ً

ناجح6245.53049.534221.036151337جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةورده ابو الحمد محمد حموده66078

ناجح74.556.536.551.536255.039161537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةوالء عبدالحمٌد مرشد عثمان66079

ناجح70.54631.55035233.0381514.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةوالء على حامد محمود66080

ناجح68.548.532.551.534.5235.5391514.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةوالء محمد عصام عبدالعال66081

ناجح71.54937.556.539.5254.039151537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ناصر حشمت حسن66082

ناجح7759.54055.540272.0391515.537جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ناصر محمد اسماعٌل66083

ناجح6857.534.55533248.036151640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد توفٌق محمد66084

ناجح665737.557.536254.036151540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد ٌونس عبدالرحمن66085

ناجح67.5583553.532246.0371516.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاحمد خلف رفاعً محمد66086

ناجح7860406039.5277.5371716.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاحمد زٌنهم صابر على66087

ناجح7256.537.55933258.0371515.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاحمد شحاته محمود امٌن66088

ناجح7859405838273.0371617.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد المعتصم احمد حامد66089

ناجح6456.5375936252.537161740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالمبدى محمد66090

ناجح65.55137.557.534245.537151640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةادهم احمد موسى محمد66091

ناجح715530.559.534250.0331616.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسالم احمد امٌن احمد66092
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ناجح74.56039.56034.5268.534161640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسالم اشرف محمد ابراهٌم66093

ناجح70.554.5385536254.032141540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةامٌن علً امٌن عل66094ً

ناجح62.5573958.534.5251.5371515.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاٌمن خلف موسى احمد66095

ناجح77604059.539.5276.0341516.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةباسم محمد محمود رضوان66096

ناجح8060406039.5279.537161740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةبهاء عبدالناصر موسً محمد66097

ناجح60.55737.55534.5244.5341515.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةجمال علً محمد خالف66098

ناجح7759.53958.539273.0391515.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةحاتم حربى حسٌن ثابت66099

ناجح64.55439.55535248.0341414.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةحازم السٌد دروٌش عبداللطٌف66100

ناجح6251.53753.534238.0331513.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةحازم حسن همام رشوان66101

ناجح69.55538.557.534.5255.0341514.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةحسام حسن ابو الحمد السٌد66102

ناجح6956.536.559.536257.534151440جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةخالد احمد محمود احمد66103

ناجح7860406040278.036141640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةخالد جمال السٌد دردٌر66104

ناجح77.560405939275.5351415.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةخالد عادل عبدالعزٌز السكوتى66105

ناجح7759.54059.537.5273.5381515.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةخالد ناصر شحاته محمد66106

ناجح5749.53950.530.5226.530151640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةخالف عزت خالف محمد66107

ناجح77.558.5406036.5272.5361515.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرزق ٌوسف رزق خالف66108

ناجح6148375029.5225.5381516.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةسامح صابر نورالدٌن اسماعٌل66109

ناجح70584055.534257.5371516.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةشهاب ٌاسر ابراهٌم احمد66110

ناجح7057.5395633255.5341515.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةصادق عادل صادق شمندي66111

ناجح61.554.537.555.531.5240.5341415.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةصموئٌل حربً الفً قلد66112

ناجح77.5604058.537.5273.535152040جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةضٌاء الدٌن عاصم عبدالعزٌز السكوتى66113
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ناجح565336.552.532230.034161740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعاصم عز الدٌن السٌد احمد66114

ناجح7658405736267.0381516.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعباس محمود عباس مرس66115ً

ناجح6658365432.5246.533151740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد حماده عبدالحمٌد عبدالرحٌم66116

ناجح61.5573656.533.5244.535151840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حربً مهدي ابراهٌم66117

ناجح72.557.539.55633258.5311516.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حسن محمد نصر66118

ناجح64.551.5355330.5234.5361416.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن رشاد صدٌق احمد66119

ناجح6858.5355430.5246.035141640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عامر عبدالحمٌد اسماعٌل66120

ناجح7558.54057.537.5268.5381515.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن على فوزي على66121

ناجح62.5543954.534.5244.5361513.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن فٌصل صابر على66122

ناجح72.5594057.537266.0371514.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محسن عبدالعزٌز عل66123ً

ناجح78.557.54058.539.5274.0351517.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالعال نبٌل عبدالعال حسن66124

ناجح78564059.538.5272.033161640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز السكوتى66125

ناجح66.548.5375532239.035151740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف محمد عبداللطٌف احمد66126

ناجح745336.55436.5254.0361517.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد شحاته احمد66127

ناجح73.556.538.554.535258.037151840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدهللا بدوي اسماعٌل حسٌن66128

ناجح73.552.537.552.534.5250.5341414.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدهللا صالح عبدالعال حسن66129

ناجح5343.530.549.532.5209.038141540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدهللا عاطف احمد عبدالغنى66130

ناجح68523553.534.5243.031141640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالباسط عبدهللا احمد66131

ناجح66.548.53454.534237.533151640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد تغٌان اسماعٌل66132

ناجح64.54635.55031227.027151640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالهادي عبدالمبدي محمد عبدالهادي66133

ناجح62.55437.552.532.5239.033151740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب احمد حسٌن خالف66134
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ناجح77.557.539.556.536267.0351414.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعثمان كمال عثمان طنطاوى66135

ناجح775538.55838.5267.0321517.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعمرو عادل عابدٌن على66136

ناجح68.5583857.537.5259.537161740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةفهد خالد حسن عبدالراض66137ً

ناجح77.556395735.5265.033151740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد اسماعٌل محمد66138

ناجح65.55037.55334240.035151740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمد حماده عطٌه نورالدٌن66139

ناجح7456.536.55633.5256.533151640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمد خلف هللا عٌسى محمود66140

ناجح6753.536.552.533242.5351414.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمد عباده امٌن على66141

ناجح62.55234.554.532.5236.0361515.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمد عصام عبدالمنعم حسانٌن66142

ناجح69.5483654.532240.0371517.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمد علً السٌد محمد66143

ناجح6449.5365433236.535151640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمد عٌد تغٌان محمدٌن66144

ناجح67.554.5365533.5246.537151540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمد فراج عبدالمبدي محمد66145

ناجح7856.54058.535268.036151740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمد هٌكل احمد تغٌان66146

ناجح60.551.5375733239.035151540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمود عادل فاروق محمد66147

ناجح78.557.54059.538273.537151540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمود فراج خلٌفه عبدالراضى66148

ناجح7051.53957.534.5252.538161540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد تغٌان احمد66149

ناجح66.551.5405536249.0361814.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمختار محمد مختار عبدالغن66150ً

ناجح6851.54054.532246.0331615.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمصطفى السٌد توفٌق محمد66151

ناجح7259.539.556.536263.5381814.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمصطفى خالد كمال صدٌق66152

ناجح68.55339.55734.5252.5391815.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمصطفى كمال محمد عبدالهادي66153

ناجح6551.536.55635244.0331615.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود احمد ٌونس66154

ناجح6550.53856.535245.0341615.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمصطفى ٌونس احمد ٌونس66155
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ناجح7055.539.55835258.0351815.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمعتز حمدى عبدالغنى احمد66156

ناجح60.54435.55731228.0301715.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةٌاسر اشرف سباق غبد الراضى66157

ناجح7459.539.55837.5268.535171540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةٌوسف جبرٌل محمود عبدالغنى66158

ناجح72.553.538.557.534256.032171540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةٌوسف جمال جبرٌل نصر66159

ناجح764838.55937258.536171640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةٌوسف خلف حسب عثمان66160

ناجح71.548.5395433.5246.535151640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةٌوسف عزت عثمان طنطاوي66161

ناجح6856.538.55133.5247.5381614.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةٌوسف محروس محمود رسالن66162

ناجح73.552.537.541.536.5241.537171840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسراء اشرف حمٌد محمد66163

ناجح755837.55136257.537181840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسراء جابر محمد رشوان66164

ناجح7352.5354836.5245.0371717.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسراء سعٌد سلمان همام66165

ناجح70.550.537.548.536.5243.5371615.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالعاطً شحاته خلٌل66166

ناجح71513946.535.5243.036181840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسراء فوزي مختار احمد66167

ناجح7758.539.55039264.0371817.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسماء جمال عبدالناصر عبدالغنى66168

ناجح6845.5354331222.5331816.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسماء عادل فتحً عل66169ً

ناجح7557.537.54936.5255.538171640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسماء عباده خٌرهللا قاسم66170

ناجح775839.554.538267.038161840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسماء علً عبدالعزٌز عل66171ً

ناجح76.551.537.54136.5243.0361718.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسماء محمد ابراهٌم همام66172

ناجح6141.53738.532.5210.5331716.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسماء محمد حسن محمود66173

ناجح684936.54235230.537171840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاسماء محمود عطٌه عبدالعزٌز66174

ناجح7549.537.545.533240.538171840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاصاله حسٌن ابوالحمد عبدالراض66175ً

ناجح7055.5374533240.5351715.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةالشٌماء عبدهللا صابر محمد66176
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ناجح66.54936.54135.5228.5351814.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةامال حسٌن على رشوان66177

ناجح6449.53746.535232.032171440جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةامال محمد محمود احمد66178

ناجح685037.552.536244.0361616.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةامانى حسٌن ثابت عباس66179

ناجح5556334225211.031151440جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةامانً حمدي نعمان حسانٌن66180

ناجح7349.539.550.535.5248.037181740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةامنٌه حماده تغٌان احمد66181

ناجح74.55137.55335.5251.538171740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةامنٌه عدلى السمان على66182

ناجح633434.54223.5197.0301617.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةامٌره احمد شحاته محمد66183

ناجح603831.54825.5203.029171740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةامٌره احمد محمد ٌونس66184

ناجح7960406040279.0351818.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةامٌره عطا عصام ابراهٌم66185

ناجح56.537.531.55327.5206.029181840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةامٌمه امام عبدالغنى عسران66186

ناجح7849.539.55633.5256.535181740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةانتصار رفعت عبدالعاطً رٌان66187

ناجح7639.53949.530.5234.5371818.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاٌمان خلف محمد الجندي66188

ناجح77594057.538.5272.0361718.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاٌمان راضً صابر عل66189ً

ناجح7441.537.538.524215.536171840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود احمد عبدالسمٌع66190

ناجح75544056.535260.535171840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاٌناس محمد عبداللطٌف عبدالحلٌم66191

ناجح66.53837.55126219.034181840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاٌه احمد سلٌمان زٌدان66192

ناجح6647.536.54723220.0311818.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاٌه امام عابدٌن عبدالمولى66193

ناجح61.532.5344122191.0321614.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةاٌه عبدالناصر هارون حفن66194ً

ناجح77.5594059.536.5272.536171940جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةجهاد توفٌق رشٌد قرنى66195

ناجح69.538375324221.5321718.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةحسناء رشاد عبداللطٌف عطٌه66196

ناجح73.53634.54522211.032161840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةحمده نصرالدٌن صابر محمود66197
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ناجح7232.533.540.520198.5331718.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةحنان انور احمد مغٌث66198

ناجح78604059.540277.537171940جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةخلود حسٌن محمد احمد66199

ناجح74.555.54056.536262.536181840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةخلود خلف محمد عبدالمجٌد66200

ناجح66.536.53343.524.5204.032161840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةخلود عادل محمد حسٌن66201

ناجح66343742.528.5208.030182040جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرحاب عابدٌن عطا سلٌمان66202

ناجح5735324427.5195.5371816.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرحاب عارف حامد شمندي66203

ناجح7656.539.55235259.035181740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرحاب محمود امٌن عبدالموجود66204

ناجح69.533.5304225200.0341816.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرحاب وجٌه ابو الحمد حفنى66205

ناجح73.547.53647.529.5234.038171640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرحمه حسٌن عبداللطٌف عبدالحلٌم66206

ناجح7958405638271.0361615.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرحمه عبدالناصر محمد همام66207

ناجح4634.5304226178.5341716.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرحمه فرج هللا فاضل احمد66208

ناجح7755.5395234.5258.037161440جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرحمه محمود احمد على66209

ناجح62.537.5314429.5204.5361717.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرضوى خلف محمد الجندي66210

ناجح65363238.524195.536161540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرقٌه محمد حساب محمد66211

ناجح62.546.53348.524.5215.037171640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةرٌم عادل احمد الجندي66212

ناجح7141.536.550.532.5232.0371717.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةزٌنب ابراهٌم محمد احمد66213

ناجح6743.53751.533.5232.5371817.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةزٌنب رافت ٌونس عبدالرحمن66214

ناجح70.546.5364936238.037181740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةساره السٌد السٌد عبدالعال66215

ناجح744235.55731.5240.0361717.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةساره حسن حسٌن محمد66216

ناجح54393043.530196.5341617.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةساره رشاد ابوالحمد خلٌل66217

ناجح76.55939.559.539.5274.035171840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةساره عبده السٌد محمد66218
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ناجح7046.5375333.5240.0361617.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةسلوى عطا فؤاد محمد66219

ناجح65.53633.545.531.5212.0351817.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةسمٌره حمد محمد همام66220

ناجح623731.545.529.5205.5361716.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةسناء ٌونس محمد ٌونس66221

ناجح70.539344830.5222.0361617.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةسوزان العربً راضً محمد66222

ناجح7047375036.5240.5331817.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةشرٌن محمد عطٌه سعد66223

ناجح70.546355433238.5371617.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةشهد جبرٌل امٌن عل66224ً

ناجح70.546.538.55434243.5381717.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةشهد حلمً عابدٌن عثمان66225

ناجح673934.550.529.5220.536171740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةشٌماء سٌد محمد سلطان66226

ناجح7541.539.55339.5248.538171740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةشٌماء فتوح زٌدان عالم66227

ناجح68.5423349.532.5225.5341618.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةصابرٌن خلف عابدٌن عبدالمولى66228

ناجح68.549.5334832.5231.537161840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةصابرٌن صالح عبدالعاطً رٌان66229

ناجح71.54237.55235238.039161640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعبٌر حمام عبدالحمٌد محمد66230

ناجح805939.56039277.539161540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعزه احمد فراج خالف66231

ناجح7448.535.545.533.5237.0371715.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعزٌزه حسنً مدنً حسان66232

ناجح7652.539.55934.5261.539161740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةعلٌاء احمد كمال فاضل66233

ناجح63.535.5314028198.037171540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةغاده سودانى عبدالرحٌم احمد66234

ناجح7137.53548.531.5223.537171440جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةغاده عطا صابر سلٌم66235

ناجح74.545.537.55134242.5351613.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةغاده محمد عبدالاله عل66236ً

ناجح75.552.53856.532.5255.0351712.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةغدٌر احمد كامل صدٌق66237

ناجح6444.533.54529216.036171540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةفاطمه جمال عوٌس عبدالغن66238ً

ناجح7557.5395638265.539171640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةفاطمه حمدي عصام تغٌان66239
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ناجح59.5352543.531194.032171540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةفاطمه صفوت توفٌق ترك66240ً

ناجح5937.5324627201.537161740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةفاطمه محروص خلٌل ابراهٌم66241

ناجح63.533.533.543.528202.035161540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةفلاير ابراهٌم عطا على66242

ناجح74.549.5335528.5240.532171640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةفوزٌه حنفى محمود احمد66243

ناجح7347335632241.0321715.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةكرٌمه حمدي محمود عل66244ً

ناجح75.548.5385633251.032181640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمروه شعبان السٌد محمد66245

ناجح8060395840277.036171640جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمروه عارف محمد طنطاوى66246

ناجح77.55038.55734257.0351717.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمرٌم اسماعٌل عباده اسماعٌل66247

ناجح735633.54529.5237.0371815.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمرٌم السٌد السٌد عبدالعال66248

ناجح68483446.530226.528171440جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمرٌم دروٌش محمد عل66249ً

ناجح6852.534.556.534245.5321717.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمرٌم زكرٌه حسن ٌونس66250

ناجح705537.557.533.5253.531181840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةملك امام علً عبدالغن66251ً

ناجح77543557.533.5257.0361817.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةملك شوقً محمود عٌسى66252

ناجح7251.5365634249.535181840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمنار احمد صبره همام66253

ناجح7544.5385536.5249.036171940جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمنار حسن مختار عطا66254

ناجح7250.53454.536247.035181840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمنار فهد نصر عل66255ً

ناجح72.551.5375333247.038181740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمنهاهلل عادل عبدالعال محمود66256

ناجح7651.53453.534249.0341816.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمنى حسن مدنً حسان66257

ناجح66.546.531.551.533.5229.5331816.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمنى هاللً مهنً محمد66258

ناجح7751.5345735.5255.0381817.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمً مصطفى صبره سلٌم66259

ناجح75.55035.55333247.0381816.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةنجالء فتحً عبدالحمٌد عل66260ً
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ناجح6950.536.55629.5241.5361816.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةنسمه علً نصر عبدالسمٌع66261

ناجح6852.536.556.532.5246.0351818.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةنورا عزت السمان قاسم66262

ناجح5545.53253.532.5218.532161740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةنورا قدري عبدالموجود صدٌق66263

ناجح613730.548.532209.0331717.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةنورا محمد احمد محمد66264

ناجح7451395836258.0361718.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةنورهان سمٌر عصام فواز66265

ناجح6951.5395536.5251.0361718.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةنورهان فؤاد رزق اسماعٌل66266

ناجح57.547.538.555.534.5233.5331618.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةنورهان محمد حجازى احمد66267

ناجح71.553395635254.536181840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةنورهان ناجح حسن عثمان66268

ناجح69.549.53248.533.5233.0351618.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةهاجر احمد سمٌر رجب66269

ناجح63.5483346.529.5220.532181740جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةهادٌه احمد الضٌفً عل66270ً

ناجح62.543.535.544.533.5219.5231515.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةهند احمد موسى محمد66271

ناجح644736.54834.5230.036181840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةهٌام خالد عطا عل66272ً

ناجح7142.53353.533.5233.5341618.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةورده هانً مكرم فهم66273ً

ناجح7356.5395939266.5351818.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةوسام محمد احمد ابراهٌم66274

ناجح71.550.536.55735.5251.0361716.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةوفاء خلف صابر عبدالفضٌل66275

ناجح73.554.538.558.536261.037171940جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةوالء محمود عبدالغنً محمود66276

ناجح745138.55835256.537181840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن فؤاد عباس مرس66277ً

ناجح70.55433.553.533244.5371818.540جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةٌسرا عباس محمد ابراهٌم66278

ناجح68.547.5315032.5229.537171840جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةٌسره عارف عبدهللا محمد66279

ناجح73.559.53959.534265.538161840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةابانوب صبرى رٌاض عبدالملك66280

ناجح6746.5385825234.5251618.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةابو بكر عبدالرحمن فؤاد احمد66281
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ناجح7253.5395724245.5271517.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاحمد جابر عبدالاله عابدٌن66282

ناجح74.556.5385835262.031171640جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاحمد حسنى ضاحى عبدالرازق66283

ناجح59.545375827226.528151740جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاحمد خالد االدهم عبداللطٌف66284

ناجح664533.55223219.527151540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاحمد راشد احمد محمد66285

ناجح71.556.5395427248.0341518.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاحمد عامر كمال محمود66286

ناجح673937.553.526223.022151840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاحمد على متولى ابراهٌم66287

ناجح56483749.526.5217.025151840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاحمد محمد السٌد عبداللطٌف66288

ناجح7151.5405430.5247.0341518.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح ابو الحمد عبداللطٌف66289

ناجح60.551.532.55530.5230.029171840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاحمد ٌوسف محمود عبدالنعٌم66290

ناجح7058.539.558.537.5264.0311717.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةادهم محمد زكرٌا حفن66291ً

ناجح6552.53246.527223.0301718.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاسماعٌل صالح اسماعٌل على66292

ناجح6246.538.555.523225.535.51517.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاالمٌر ماهر االمٌر لبٌب66293

ناجح46.538314721.5184.024151540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةجمال على احمد مصطفى66294

ناجح70.556.539.55729.5253.0301518.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةحازم امام محمد على66295

ناجح594932.55525.5221.0291515.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةحشمت طلعت حشمت عبداللطٌف66296

ناجح68.55738.55835257.0371615.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةروبٌر رامز رٌمون ماهر66297

ناجح6046385527.5226.5361518.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةزٌاد عبدالودود احمد ٌوسف66298

ناجح5846335325.5215.5201516.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةشندى عربى شندى سمان66299

ناجح6248405629235.0281817.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةصابر على عبدالحى محمود66300

ناجح56.552.5314825.5213.5311515.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةصادق ثروت صادق عبدالحمٌد66301

ناجح6948.54056.531245.0271717.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةطارق سٌف الدٌن احمد عبدالرحٌم66302

(667)



ناجح7657.54057.533.5264.535151740جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةطه اٌمن جابر قرشى66303

ناجح65.549.54055.533243.538171740جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعاطف ماهر االمٌر لبٌب66304

ناجح65.551.5405632.5245.533161840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعبدالحى على عبد الحى محمود66305

ناجح7558.54058.537.5269.537171940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حمدى محمود منصور66306

ناجح68.556.5405936.5260.5321817.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عالء محمود حسن66307

ناجح74.556405938.5268.035161840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد السٌد السمان66308

ناجح72.550405734.5254.0321317.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ناصر عبدهللا ابوالعال66309

ناجح60302037.529.5177.030131040جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعبدالعظٌم محمد عبدالحمٌد السٌد66310

ناجح7147.54053.533.5245.532131640جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعبدالكرٌم احمد دردٌر عبداللطٌف66311

ناجح6651.5405332.5243.025131640جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعبدهللا رجب احمد ٌمنى66312

ناجح68.552.539.555.533249.032131840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعبدهللا سٌف الدٌن جابر احمد66313

ناجح7156.54059.539.5266.5361817.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود صابر محمد66314

ناجح6449.53846.531.5229.531131840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعالء مجدى مطر عبداللطٌف66315

ناجح78.559.5406040278.038171840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعلى طلعت على محمد66316

ناجح57.549.53942.532.5221.0331317.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعمرو محمد عارف عابدٌن66317

ناجح78.559406040277.538161840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةفادى رمزى صاحى مملوك66318

ناجح77584059.539273.5361618.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةفارس ٌاسر سعد زغلول عبدالحمٌد66319

ناجح67.56039.55833258.030131840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالمعطى عبدالعال محمد66320

ناجح6856.54056.534.5255.530131840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمد احمد صبرى على66321

ناجح7358405839.5268.5361518.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف سٌد محمود66322

ناجح72.5574058.539267.0371618.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمد الستر محمد عبدالنبى66323
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ناجح6251405831.5242.534131840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمد رافت انور مدنى66324

ناجح64464055.526231.532131740جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمد رافت رجب عبدالعال66325

ناجح75514056.533255.530151840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحٌم محمد محمد66326

ناجح7859.54059.538.5275.5311718.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمد فواز سكوتى عبدالباسط66327

ناجح75.557.54057.537.5268.032171840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمد فؤاد مصطفً عبدالرحمن66328

ناجح66.553.5405236248.0311717.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمود احمد شندى سمان66329

ناجح76594058.539.5273.031171840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمود جابر احمد عبدالمجٌد66330

ناجح7858.539.55637269.0351617.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمود حسن كمال محمود66331

ناجح7455.5405638.5264.035161840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالباسط رفاعى السمان66332

ناجح64.544.5405634239.0331617.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عبدالرحمن خلٌفه66333

ناجح52.545.5404824.5210.533141640جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمد ٌمنى66334

ناجح6453.5405237246.5301218.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمحمود نعٌم سالمان منصور66335

ناجح74.557.5405237.5261.532151840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمصطفى السٌد محمد احمد66336

ناجح71.553.54049.536250.534171840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمصطفى حمدى مصطفى صدٌق66337

ناجح69454046.530.5231.032171740جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمصطفى نعمان تغٌان ابوطالب66338

ناجح6542.5405131.5230.0331417.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمهند اٌمن عبدالرسول عبدالرحٌم66339

ناجح67.558.54052.537.5256.033.51717.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادية المشتركةمينا ايمن صابر عبدالملك66340

ناجح7959.54058.539276.038.5171640جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمٌنا فٌصل ابراهٌم حكٌم66341

ناجح72.5534057.537.5260.534171840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةنعمان حسن محمود حسن66342

ناجح61514046.532.5231.0301616.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةهاللى محمد جبره احمد66343

ناجح66.557.54055.533252.5321716.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةٌوسف عالء خلف عبدالاله66344
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ناجح59.5494050.531.5230.5291716.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاحالم خالد عابد محمد66345

ناجح78474055.535255.5371817.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاروى عبدالناصر عبدالخالق عبدالغنى66346

ناجح72404045.531228.534181840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاسماء على محمود سمان66347

ناجح7547.5404530237.5361416.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاسماء فتحى ثابت احمد66348

ناجح77.553.539.55737.5265.037171840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاسماء محمد امام عبدالغنى66349

ناجح67543857.532248.529171940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاسماء ناصر نعمان اسماعٌل66350

ناجح61.548.54053.534237.5341819.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةالشٌماء طارق ٌوسف احمد66351

ناجح69.5454050.534239.034151740جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةامانى محمد احمد نور الدٌن66352

ناجح72574057.536.5263.0351614.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةامٌره محمود محمد على66353

ناجح6958.54058.538.5264.5331719.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةامٌمه محمد عبدالحفٌظ احمد66354

ناجح70584057.534.5260.0351718.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاهداء حمدى عبدالرحمن صابر66355

ناجح6956.539.56039264.0351719.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاٌمان  عصام الدٌن عبدالرحٌم عبدالرحمن66356

ناجح7559.5406039.5274.0351619.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاٌمان مصطفى الصغٌر مصطفى عبدالرحمن66357

ناجح7448405638256.035171940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاٌه ابوالقاسم عبدالباسط قاسم66358

ناجح7454.5406040268.535171940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاٌه على حسن احمد66359

ناجح70.5553853.536253.033171840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاٌه ٌوسف عبدالغنى بخٌت66360

ناجح6657.539.557.538258.5351618.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةبسمله عبدالناصر محمد احمد66361

ناجح684339.54635231.5291617.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةبسمه عبدالحمٌد كمال الدٌن محمد66362

ناجح78.555.5406039273.0331719.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةبسنت محمد ٌسرى عبدالواحد عبدالغنى66363

ناجح68563953.536.5253.034171940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةحسناء محمود خضٌرى عبدالعال66364

ناجح7659.5405938272.5361618.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةخلود محمد فوزى محمد66365
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ناجح6647.53952.532.5237.528161940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةدعاء محمد عبدالحمٌد على66366

ناجح64.553.5405833.5249.531.51519.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةدٌنا سٌدهم حلمى مرزوق66367

ناجح74.555.5405837.5265.5361419.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةرانٌا محمد كمال احمد66368

ناجح64.553.54056.534248.5351519.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةروسل عبدالعظٌم خضٌرى عبدالعال66369

ناجح67.545405235239.530151740جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةرٌهام عبدالحمٌد عبداللطٌف طه66370

ناجح69.555.54057.532254.527151940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةرٌوان محمد على مطاوع66371

ناجح7349405836.5256.535171840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةساره سامى احمد ٌوسف66372

ناجح71.552.5405828250.0281618.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةسلوى محمد حسن محمد66373

ناجح68.551.54056.529245.5341518.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةسمر احمد محمود محمد66374

ناجح694737.55622.5232.035161840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد جبره احمد66375

ناجح58.546.537.556.528227.0331718.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالرحٌم شوقى عبدالرحٌم66376

ناجح69.554.5405730.5251.5331519.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةضحى عنتر ابو الحمد عبدالنعٌم66377

ناجح74.554.54055.528.5253.0341519.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةعبٌر عبدالعاطى عبدالحمٌد على66378

ناجح7759406037273.0391619.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةغدٌر محمود محمد عبدالحق66379

ناجح7554406037266.0391619.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةفاطمه صفوت على رضوان66380

ناجح7154.5405827250.5361619.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد صابر طه66381

ناجح71.550405329243.5371719.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةفاٌزه احمد محمد احمد66382

ناجح65.554.53854.526.5239.039161940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةفرحه احمد ابو العزاٌم عبدالموجود66383

ناجح66.554.54054.530245.5341519.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةلبنى اشرف مصطفى ابو الفوفا66384

ناجح77.559.54057.533267.5361619.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةلقاء حسٌن ذكى حسن66385

ناجح78.553.54057.534263.536171940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمارتٌنا صابر صاحى مملوك66386
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ناجح77.555405532.5260.035161840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمارتٌنا مجدى رزق مملوك66387

ناجح64.552.535.55325.5231.033171840جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمرٌم محى الدٌن جابر احمد66388

ناجح77.556.539.55831262.5291719.540جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةملك صابر طه محمد66389

ناجح77.55439.558.536265.536151940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةملك محمد اسماعٌل احمد66390

ناجح7554.539.56038.5267.537171940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمنار دسوقى حسن احمد66391

ناجح8056.539.559.538.5274.036171940جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمنار عبدالرحٌم البدوى عبدالمبدى موسى66392

ناجح74.553.5405731.5256.5341517.539جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمنار عبدالرحٌم صابر على66393

ناجح77.552.54058.531259.533151839جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمنار محمد سلطان عبدالموجود66394

ناجح80573958.535269.535161939جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمنه هللا محمد عبدالواحد عبدالغنى66395

ناجح67.534.53650.525213.529141739جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمنى احمد عبدالحمٌد احمد66396

ناجح7652.5405535.5259.035161939جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةمنى عبدالرحٌم ابراهٌم عبدالرحٌم66397

ناجح74.555406040269.536151939جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةنجالء فتحى توفٌق عبداللطٌف66398

ناجح6345.53134.525199.029131839جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةنجالء ٌاسر ٌونس الصغٌر66399

ناجح63.55339.55732245.036171939جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةنورهان اٌمن محمد رفعت محمد66400

ناجح6659405935.5259.536171939جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةنورهان عبدالرحٌم حسن احمد66401

ناجح64.551.54054.533.5244.030171935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىابراهٌم ناصر خلٌفه عبداللطٌف66402

ناجح74.558406039271.535171936جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىابوالفتوح جابر عبداللطٌف احمد66403

ناجح68.556.5406037.5262.531151936جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىادهم عاطف زغلول ابوالحمد66404

ناجح71.553406039263.534171935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىبٌشوى ناجى بشاره ملك66405

ناجح68.556406037.5262.033171836جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىجمال بدوى محمد محمد66406

ناجح60.55335.55532236.030161837جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىجمال عبدالناصر عبدالموجود محمد66407
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ناجح60.551395233.5236.0301618.535جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىحسام ابو بكر محمد على66408

ناجح71.552.54055.532251.533171935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىرمضان محمد رمضان على66409

ناجح6746.5405931243.5291716.536جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن حماده محمد محمد الدردٌرى66410

ناجح7055.5405932256.532171937جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن عادل متولى قاسم66411

ناجح7554.54059.538.5267.536171935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن محمود رٌاض محمد66412

ناجح6350.5405333.5240.028151836جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىعبده رجب عبده عثمان66413

ناجح7454.5405832258.528161936جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىعلى حاتم على حسٌن66414

ناجح7659.54057.538271.034171935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىعماد احمد على السٌد66415

ناجح69.556.54059.538.5264.035171936جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىعٌسى عادل عٌسى موسى66416

ناجح6753.54059.538.5258.537171937جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعليم االساسىفتحى رزق شنوده عبدالمالك66417

ناجح75.5594058.536269.034171935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىكرٌم مدحت عبدهللا عبدالغنى66418

ناجح7049.5405535249.534151935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىمحمد حمدى شحتوت عباس66419

ناجح69.549405134.5244.0311617.536جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىمحمد ناصر صادق محمد66420

ناجح66.548.53850.532235.531151637جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىمحمود عارف محمد السٌد66421

ناجح6848385033237.0301518.535جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىمصطفى احمد محمد محمود66422

ناجح6946.5385232.5238.027151636جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىمصطفى منتصر السٌد حسن66423

ناجح6746.539.55232.5237.528161836جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىمؤمن رمضان عبدالعزٌز محمد66424

ناجح69.547.54053.534.5245.0281718.535جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىناصر اسعد خلٌفه عبداللطٌف66425

ناجح6046.5405634236.5281518.536جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىٌوسف حفنى عٌد محمود66426

ناجح6952405631.5248.531171935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىاسماء جمال حسٌن احمد66427

ناجح7151.5406037259.528171936جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىاالء هشام حسانٌن عبدالعزٌز66428
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ناجح72.5474057.537254.035171736جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىبسنت عماد صموئٌل زكرى66429

ناجح70.547.539.55635248.5271717.535جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىدعاء عالءالدٌن حسانٌن عبدالعزٌز66430

ناجح6944.539.553.532.5239.027171936جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىدٌنا مؤمن عبدالباسط احمد66431

ناجح72.556.5406040269.036161637جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىساندى موسى ابادٌر موسى66432

ناجح685038.557.536250.036161935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىسحر عبدالشاكور احمد بخٌت66433

ناجح6849405736.5250.530171935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىسلمى حسن محمد السٌد66434

ناجح74.554405537260.5311618.536جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىعلٌاء عبدالباسط محمد عبدالباسط66435

ناجح645139.549.535239.030161937جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىفداء سامح محمد محمود66436

ناجح7757406040274.039161935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىمارٌنا رفعت جندى قدٌس66437

ناجح71.547.538.54932.5239.030161836جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىمنال السٌد محمد السٌد66438

ناجح72.54938.55437251.0321718.536جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىمنه هللا عثمان محمد عبدالباسط66439

ناجح7357406040270.037171935جرجامدرسة نجع محمد حسن للتعلٌم االساسىنورا عادل جنٌدى قدٌس66440

ناجح60.5503552.534.5232.532171738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم عبدالباسط عبدالموجود محمد66441

ناجح75.5594059.539.5273.538181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد هاشم عبداللطٌف66442

ناجح594634.549.533222.031151738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةابوالحسن عطا ابواللٌف عبدالاله66443

ناجح71.552.535.55334246.536181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةابوزٌد احمد على ابوزٌد66444

ناجح77593857.538.5270.036171738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد سٌد محمد عٌسى66445

ناجح7252395736.5256.534181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد صالح محمد السٌد66446

ناجح70.555405939.5264.037181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحٌم احمد السٌد66447

ناجح61.5513852.533236.036181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد على احمد على66448

ناجح68524053.534247.534161738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةحمدى احمد مصطفى بدوى66449
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ناجح67523854.536247.538191738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةسامح عاطف عبدالمسٌح قدوس66450

ناجح6548.536.554.530234.533171638جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةسمعان ارمانٌوس جبرٌل ارمانٌوس66451

ناجح67.5493953.529238.036161738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةسٌد على احمد محمد66452

ناجح69.55337.553.537250.536161738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعابدٌن سٌد عابدٌن عوض66453

ناجح59.551375336.5237.032171738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن اشرف محمود عبدالرحٌم66454

ناجح73.560395940271.537171738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن خالد اسماعٌل عبدالعال66455

ناجح413521.53020147.522151038جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم عبدالغنى66456

ناجح664935.55231233.5281613.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبدالغنى محمد عبدالرحٌم عبدالغنى66457

ناجح77583955.537.5267.0351715.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبدالقادر اشرف عبدالقادر احمد66458

ناجح53.5463345.526204.0311713.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف اشرف خٌرى الصغٌر احمد66459

ناجح68.5534054.537.5253.536191738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعمر خالد ابورحاب همام66460

ناجح655639.556.538.5255.538181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفارس على عبدالعظٌم محمد66461

ناجح6553.54054.537.5250.532161738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفارس على محمد جادالكرٌم66462

ناجح69.551.5405338.5252.533151738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفٌصل سالمه عبدالرحمن خلٌفه66463

ناجح72.55239.554.540258.5381616.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفٌلوباتٌر مجدى جمٌل توفٌق66464

ناجح7250395437.5252.530161738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكامل جمال كامل احمد66465

ناجح735939.558.540270.0341616.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكرسون محمد هاشم عبداللطٌف66466

ناجح6250.539.55539246.0371616.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكٌرلس رومانى بخٌت ملٌكه66467

ناجح66.55239.553.539.5251.032171638جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عماد احمد66468

ناجح6151.5395539245.5321617.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد كامل حماد66469

ناجح755939.559.540273.0361717.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف اصٌل نور الدٌن66470
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ناجح705839.558.539.5265.534181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد الصادق حسن نورالدٌن66471

ناجح64.552405538.5250.032181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جبرٌل عوض همام66472

ناجح7158395939266.032161738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال احمد عبدالعال66473

ناجح7152405640259.036161738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال عبدالعظٌم محمد66474

ناجح6851.54055.539.5254.535171738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد خلف احمد عبدالقادر66475

ناجح66503852.539.5246.0351615.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد صالح عبدالرحٌم عٌس66476ً

ناجح685539.55338.5254.037171738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد صالح محمد السٌد66477

ناجح66594058.540263.537171739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عالء فاروق عبدالرحٌم66478

ناجح67513855.537248.536171639جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عالء ماهر محمود66479

ناجح61.55239.554.538.5246.034161539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد فتحى محمد عبدالرحٌم66480

ناجح71.55938.559.538.5267.037171739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى رجب محمد66481

ناجح71.5544056.539.5261.538181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالعاطى محمد احمد66482

ناجح70563958.539262.538171739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمقارٌوس واصف زكى واصف66483

ناجح7050.53956.536.5252.536171739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنصور زكرٌا محمد على66484

ناجح71533956.538257.538171739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا مجدى فلسطٌن اسعد66485

ناجح7451385638257.0371517.539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنبوى فتحى نبوى عبدالغنى66486

ناجح72.555.538.559.539265.037171739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةهاشم عبداللطٌف هاشم عبداللطٌف66487

ناجح72.55539.55938264.035181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف حسان عبدالعظٌم السٌد66488

ناجح7956.536.55739.5268.535181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحسان سٌد عبدالرحٌم سلطان66489

ناجح75.557.538.55627254.538181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالعظٌم محمد عبدالعال66490

ناجح7653.536.55737260.034171639جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالعلٌم احمد رمضان66491
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ناجح535236.552.539233.032171639جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسماء احمد كامل محمد66492

ناجح7852.5375838263.537171639جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسماء احمد محمد همام66493

ناجح805636.55739.5269.037191539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسماء محمد محمد محمود66494

ناجح75.553.5405638263.035181639جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاالء عٌد عبدالمجٌد على66495

ناجح78.55439.556.538.5267.037181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةامل ابراهٌم عثمان محمد66496

ناجح78.558.54057.539.5274.039181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةامنٌه صالح محمد عبدالعال66497

ناجح66.551405439.5251.038191739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةامٌمه عبدالحمٌد محمد قاسم66498

ناجح79.558.5405840276.039191639جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاهداء محمد عبدالرحٌم محمود66499

ناجح74493956.532.5251.038181439جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالموجود على عبدالعال66500

ناجح7654395837.5264.538181439جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد احمد احمد66501

ناجح71.549.5385330.5242.5381813.539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه حسن احمد ابوزٌد66502

ناجح67.553.53954.533.5248.040181139جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه عرفه رجب ٌوسف66503

ناجح6956395439.5257.5371816.539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد احمد صابر66504

ناجح79.557.5405636.5269.539181638جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد ٌوسف امٌن66505

ناجح7552405838263.040181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةتحٌه محمد احمد محمود66506

ناجح7652405639263.040181438جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةحبٌبه حمدى عبدالرحٌم همام66507

ناجح67.55235.551.527.5234.039161738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةحسناء سٌد محمد احمد66508

ناجح74.558.54054.535.5263.040181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةخلود خالد سٌد ابوضٌف66509

ناجح77523957.539264.538181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدعاء خلف صابر سعدالدٌن66510

ناجح75.552395840264.5381817.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدعاء سٌد محمد محمد66511

ناجح74.554405737.5263.038181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدعاء محمود عبدالرحٌم محمد66512
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ناجح76513958.539.5264.0391817.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا ٌاسر محمد عبدالعال66513

ناجح75.552.5406036.5264.540181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا احمد فؤاد عبدالطٌف66514

ناجح78.559.5406039277.040181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرانٌا مصطفى صدقى سلطان66515

ناجح4052395435.5220.540181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرؤٌه مطاوع محمد عبدالعال66516

ناجح78.559.5406039277.040181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب على عبدالموجود احمد66517

ناجح73.550.5395838259.038181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب محمد السٌد محمد66518

ناجح74533954.540260.540181738جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةساره احمد ابراهٌم حسن66519

ناجح62473852.539238.5351815.538جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةساره جمال كامل سماحه66520

ناجح5852375437238.033181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةشربات جمال احمد محمد66521

ناجح6651.53956.540253.040181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء سٌف الدٌن عبدالمنعم خلٌفه66522

ناجح7251.5405736256.540181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالرحٌم على احمد66523

ناجح72.547.5384825.5231.5401814.539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعلٌاء عبدالعلٌم احمد رمضان66524

ناجح68504055.535248.538181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه صابر السٌد محمود66525

ناجح68.5543252.530.5237.539181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالحافظ مصطفى بدوى66526

ناجح73563655.535255.539181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفتحٌه عبدالعظٌم احمد محمد66527

ناجح695736.556.537256.039181539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفلاير سٌد فؤاد احمد صادق66528

ناجح76.552.5385537259.039181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفٌوال شنوده نصٌف مٌخائٌل66529

ناجح69.55636.55435.5251.539181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكرستٌنا رفعت نصٌف جندى66530

ناجح7256.538.55638261.040181639جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمروه خالد عبدالنبى محمد66531

ناجح67.555395538.5255.035181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمفٌده محمد عبدالرحمن عالم66532

ناجح70.55536.55536.5253.540181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةملك محمد احمد عبدالرحٌم66533
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ناجح6958405338.5258.538181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنار جابر محمد محمد66534

ناجح59.554.53755.533.5240.034181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنه هللا عبدالقادر عبدالنبى محمد66535

ناجح64.55538.55439.5251.536181539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنى ناصر كامل سماحه66536

ناجح8059.5406040279.538181539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمها جمال احمد عثمان66537

ناجح775739.557.540271.0391815.539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمها عاطف محمد عبدالرحٌم66538

ناجح68.558.54058.539.5265.040181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمى عبدالقادر احمد ابراهٌم66539

ناجح7258385933260.040181839جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةندا عبدالرحٌم محمد محمد66540

ناجح67.550.5405538.5251.536181739جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةندا عبدالناصر عثمان محمد66541

ناجح58.546395538.5237.035181639جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنها سٌد كامل احمد66542

ناجح5752385422.5223.5321614.539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنورهان عاطف عبدالنظٌر عبداللطٌف66543

ناجح67533853.535246.5391714.539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةهاجر محمد احمد كرسون66544

ناجح78543957.540268.540181539جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةوالء احمد عبدهللا محمد66545

ناجح49.5533448.528213.0351816.539جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ابراهٌم اسماعٌل محمد ابو الوفا66546

ناجح69.551.536.55428.5240.035181739جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ابراهٌم حٌدر ابراهٌم محمود66547

ناجح66.551.5355436.5243.5381817.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ابراهٌم سٌف النصر عبدالعال عثمان66548

ناجح6351.5355135.5236.038171738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ابراهٌم عبدالاله محمد على66549

ناجح71.5583554.536255.038191738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ابراهٌم عبده السٌد ابراهٌم66550

ناجح775834.557.536263.035191738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ابراهٌم مجدى محمد حسٌن66551

ناجح73.559.53357.533256.536161738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ابوالحسن رشاد ابوالحسن متولى66552

ناجح64.5563552.536244.0381416.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد ابراهٌم على ابراهٌم66553

ناجح71.559.536.559.537.5264.538171738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد تركى محمد احمد66554
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ناجح55.551.5345430225.034161738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد رضوان عطٌتو عبداللطٌف66555

ناجح57.557.53251.536.5235.032171738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد عارف كمال الدٌن هاشم66556

ناجح49.5492951.528207.032191638جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد عبدالحكٌم محمد عبدالحافظ66557

ناجح605936.55536246.534191638جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد عبدالعلٌم محمد ٌونس66558

ناجح5958.5335333.5237.036191738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد عبدالفضٌل عبدالعال احمد66559

ناجح63.558.533.553.535.5244.537171738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد عبدالقادر عصران عبدالقادر66560

ناجح72.551.5365633.5249.5381817.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد عبداللطٌف السٌد احمد66561

ناجح7258.53650.534.5251.538181738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد على محمد السٌد66562

ناجح5448.533.55127214.0341716.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد على محمد فراج66563

ناجح675835.55436.5251.036191738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد على نورالدٌن احمد66564

ناجح67.557375638.5256.0361916.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد عنتر على جاد الكرٌم66565

ناجح7559.538.557.539269.5391817.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احمد محمد حسن سٌد احمد66566

ناجح62.5603856.536.5253.5341915.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج اسالم حسٌن عبدالحفٌظ محمد66567

ناجح60.54933.552.536.5232.0331216.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج اسماعٌل بهلول عبدالرحٌم بهلول66568

ناجح5450.5355336.5229.0331916.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج الدٌب وحٌد ابراهٌم اسماعٌل66569

ناجح6255.534.555.538245.5331916.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج اٌمن خالد محمود حمٌد66570

ناجح625035.556.538242.0311916.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج تركى البٌومى محمد احمد66571

ناجح6148345637236.0321616.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج حسام محمد ابراهٌم عبدالاله66572

ناجح675533.55237244.5341616.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج حسن خالد على حسن66573

ناجح48.550.53552.538224.5341916.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج حسٌن فتحى حسٌن اسماعٌل66574

ناجح69.558.53958.540265.539181738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج خالد محسن ابراهٌم االسعد66575
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ناجح494634.551.534215.0331616.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج خالد ولٌد فرج محمد66576

ناجح60.553375138239.5321916.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج زاٌد السٌد خلف فراج66577

ناجح6253.53551.538240.033181638جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج زٌاد خلف هللا الصاوى حسن66578

ناجح6651.5355236.5241.0321816.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج زٌاد محمد احمد حسٌن66579

ناجح6147335137.5229.5331515.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج سالم عبدهللا السٌد احمد66580

ناجح675937.55938260.5371816.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج سامح محمود احمد ابراهٌم66581

ناجح59.5553858.537.5248.5341816.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج شلبى بهلول عبدالرحٌم بهلول66582

ناجح76573755.537.5263.0321816.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج صالح سعد صالح حمٌد66583

ناجح68.55837.55637257.037191938جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج طه نادى احمد عبدهللا66584

ناجح59.54637.55635234.033181938جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عابدٌن سالم عابدٌن محمد66585

ناجح72.55736.55438258.034181938جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عاطف السٌد محمد السٌد66586

ناجح50533149.532.5216.0301718.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عامر ٌاسر محمد رشوان66587

ناجح7555345837.5259.5361818.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالحسٌب فرٌد عبدالحسٌب موسى66588

ناجح6654.53456.535246.0341817.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالحفٌظ احمد عبدالحفٌظ محمد66589

ناجح73.56035.557.538264.5371718.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالحلٌم على امٌن محمد66590

ناجح70.559.53657.539.5263.035171938جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالرحمن عبدالناصر جابر محمد66591

ناجح63.55529.55133232.0301717.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالرحمن محمد عبدالحمٌد متولى66592

ناجح5251.530.554.533221.5311718.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالرحمن محمود عبدالرحٌم محمد66593

ناجح5754.531.55029.5222.5311818.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن على66594

ناجح7057.537.558.539262.536181938جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالعاطى محمد عبدالعاطى عبدالمبدى66595

ناجح59.555.53756.536244.534171938جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالعزٌز عوض ابراهٌم عبدالاله66596
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ناجح72.557.53758.539264.535181938جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالعظٌم عبدالمحسن عبدالعظٌم على66597

ناجح71.55133.55636.5248.5371818.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالعلٌم هاشم محمود محمد66598

ناجح7252.5335536.5249.0341917.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدهللا ابراهٌم على ابراهٌم66599

ناجح7258.54056.539266.037161938جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالمنصف محمود حفنى بكرى66600

ناجح70.5573856.534.5256.5351818.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالهادى محمد ابوالحمد عثمان66601

ناجح66.5563754.533.5247.5321817.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبدالواحد خالد عبدالواحد محمد66602

ناجح685939.55637259.5331818.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عالء عبدالناصر عبدالاله عثمان66603

ناجح66.55339.557.533249.5351818.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج على عبدالرحٌم عزت عبدالرحٌم66604

ناجح71.55739.556.533.5258.0331818.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عمر عبدالشافى شحاته احمد66605

ناجح77604059.540276.5371817.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عمر هاشم رضوان ابو الحمد66606

ناجح74.559405839.5271.0351818.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد احمد امام محمود66607

ناجح634836.555.532.5235.5291818.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد احمد محمد ٌوسف66608

ناجح71.54939.55834252.028181935جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد جمال ثابت اسماعٌل66609

ناجح72.555.5405938265.0301818.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد جمال عبدالواحد حفنى66610

ناجح70.556.539.55939264.5371817.534جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد خالد خلف هللا عمر66611

ناجح7556.5405937.5268.0341818.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد رجب محمد احمد66612

ناجح6753.538.55632247.0271817.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد رفعت محمد محمود66613

ناجح58.542.535.545.530212.029161738جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد عبدالحكٌم محمد على66614

ناجح575536.54630.5225.0321417.538جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد عبدالحمٌد محمود شحات66615

ناجح64.548.54057.532.5243.0321818.534جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد عرفه فراج محمد66616

ناجح74.5574059.537.5268.5331818.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد عمار كمال ابو الحمد66617
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ناجح71.5573958.538264.0371818.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد عمر محمود مهران66618

ناجح745939.55837267.5361818.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمد محمد ابراهٌم محمود66619

ناجح6348.537.55333235.0321818.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمود االسعد ابراهٌم االسعد66620

ناجح6757.53353.534.5245.534141636جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمود محمد احمد خلٌل66621

ناجح61473246.530.5217.031161635جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمود محمد محمد عبدالنافع66622

ناجح60513546.530222.5261616.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج محمود وحٌد ابراهٌم اسماعٌل66623

ناجح6050.53746.537231.0281616.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج مصطفى حمٌد محمد عبدالمجٌد66624

ناجح52.5482745.526199.0291615.534جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج مصطفى حٌدر ابراهٌم محمود66625

ناجح65533949.538.5245.0331616.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج مصطفى ماهر محمد احمد66626

ناجح53.55235.54634221.0251816.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ممدوح عبدالعلٌم ذكى ٌوسف66627

ناجح72.558.537.554.537260.0341616.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ولٌد خالد عبدالاله حسٌن66628

ناجح61.55331.54938.5233.5271515.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ٌوسف عبدالعلٌم محمد ٌونس66629

ناجح755637.55637261.5351616.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ٌوسف محمد عبدالرحٌم موسى66630

ناجح72.558.53753.536.5258.0331717.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احسان محمود سلٌمان محمد66631

ناجح55.550304724.5207.0331716.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج احالم مصطفى احمد على66632

ناجح78.557386039.5273.0371717.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج اسراء محمود احمد فراج66633

ناجح725839.555.537.5262.5341717.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج اسماء عبدالحمٌد امٌن محمد66634

ناجح745937.553.533.5257.5321717.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج اسماء عبدالاله احمد عبدالاله66635

ناجح725839.555.539264.0351816.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج الزهراء اسماعٌل على احمد66636

ناجح76.557.539.55838269.532181636جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج امل محمد سلٌمان دردٌر66637

ناجح78.55939.556.537.5271.0301617.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج امٌره عبدهللا عوامى احمد66638
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ناجح77.56037.55739.5271.5341815.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج امٌمه عادل سعٌد احمد66639

ناجح7650.538.54932.5246.534181535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج بسمه على محمود على66640

ناجح8057.539.559.538274.537171536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج حنان على عبدالشافى خلٌفه66641

ناجح7252.539.551.534249.537171637جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج خلود السٌد عبدالحمٌد محمد66642

ناجح74573954.533257.5361816.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج دالٌا محمد محمود محمد66643

ناجح78.560405637271.5361616.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج دعاء حسٌن محمد حسن66644

ناجح76.55638.554.537.5263.0341816.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج دعاء محمد عبدالحلٌم عبدالموجود66645

ناجح7659405837270.0371816.534جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج دهب سعد صالح حمٌد66646

ناجح7757.53948.535.5257.5381816.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج دٌنا محمد حلمى عبدالموجود66647

ناجح6754394633239.0301615.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج رانٌا زٌنهم ابراهٌم عبدالاله66648

ناجح7559.5395635.5265.037181536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج رانٌا صبرى عبدالاله محمد66649

ناجح71.55834.54737248.0361915.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج رضوه عبدالرافع احمد عبداللطٌف66650

ناجح745837.55338260.5371816.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج ساره عبدالعال على ابراهٌم66651

ناجح65.5583647.534.5241.5311816.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج سامٌه محمد حلمى عبدالموجود66652

ناجح75.56038.553.535262.5371816.534جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج سحر طلعت محمد احمد66653

ناجح7856395638.5267.5361816.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج شهد عبدالعال على على66654

ناجح7053.53947.534244.0361814.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج شٌماء احمد على سعد هللا66655

ناجح6859375133.5248.5321814.534جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج شٌماء محمد العربى عبدالغنى66656

ناجح66.552395632.5246.0361815.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عبٌر ناجح احمد ابو زٌد66657

ناجح65523958.534248.5361915.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عواطف خلٌفه رضوان احمد66658

ناجح76.5594059.539274.0381815.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج فاطمه حسن احمد عبدالعال66659
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ناجح66.55239.557.534249.5341815.537جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج فداء االمام ابو الحسن متولى66660

ناجح77.559405936.5272.0361615.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج مرٌم احمد عبدهللا محمود66661

ناجح7059.539.559.537.5266.0361615.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج منار حسن عبدالعظٌم على66662

ناجح6652385432.5242.5341715.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج منه هللا محمد رضوان عبدالاله66663

ناجح57.55235.555.532232.5341815.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج نجاه عبدالحلٌم محمود حمٌد66664

ناجح62.5513758.535244.0341815.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج نجالء حسن عبدالسمٌع حسن66665

ناجح52.5503148.532214.034181536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج نعمه السٌد حسٌن السٌد66666

ناجح53.551375234.5228.0341815.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج نوره حسٌن محمود على66667

ناجح485330.555.534.5221.5321815.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج هاله السٌد حماد عامر66668

ناجح645539.557.535251.0361916.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج هبه رفعت خلف هللا عمر66669

ناجح525235.552.531.5223.5351815.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج هدى ابو السعود محمد احمد66670

ناجح60.552355330.5231.0341816.535جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج هدى محمود احمد ابراهٌم66671

ناجح71.5603959.538.5268.5361816.536جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج هدٌر اٌوب محمود محمد66672

ناجح6552405633.5246.533181637جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج وفاء محمد االمٌر احمد66673

ناجح604737.554.534233.0401818.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةابانوب مٌالد قدوس عوٌضه66674

ناجح735136.559.535255.0401818.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةابوالسعود عاطف محمود محمد66675

ناجح725538.559.537262.0401818.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةاحمد الحداد رضوان محمد66676

ناجح71.553395834255.5401818.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةاحمد حسن عبدالحمٌد محمد66677

ناجح5453.532.55826.5224.5381817.537جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةاحمد خلف رضوان احمد66678

ناجح70563858.533255.538161836جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةاحمد عادل احمد حفنى66679

ناجح68.554.53659.535253.540181835جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالفتاح عبدهللا محمد66680

(685)



ناجح57.55637.558.535.5245.0381817.537جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةاحمد محمود عبدالحمٌد محمد66681

ناجح66.55337.553.534.5245.0401818.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةبهاء جمال الدٌن عبدهللا محمدٌن66682

ناجح655037.55934.5246.0391618.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةجرجس غالى ودٌع جاد السٌد66683

ناجح6755395838257.0401618.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةحازم امام على احمد66684

ناجح70.552.537.55936.5256.0401818.537جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةحسام طارق محمد عبدالحمٌد66685

ناجح66.5543959.537256.0391818.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةحسٌن محمد عابدٌن عبدالكرٌم66686

ناجح62.54937.558.536.5244.039181836جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةسلطان عبدالحكٌم محمود سلطان66687

ناجح6857385934.5256.5401818.537جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالحمٌد احمد مصطفى66688

ناجح6646.5385633239.5401818.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالحمٌد عبدالعزٌز عسران66689

ناجح59.5563656.529237.0401718.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةعبدالمسٌح كمال كامل فهمى66690

ناجح65.557.539.557.534.5254.5381818.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب حماده عبدالوهاب عبداللطٌف66691

ناجح7857.5405838.5272.0401818.537جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةعالء محمد ابو المواهب محمد66692

ناجح7053.53958.538259.0371818.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةعلى نورالدٌن احمد احمد66693

ناجح69554058.538260.5401818.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمحمد صالح الدٌن ابراهٌم عبدهللا66694

ناجح74.5554058.538.5266.5401818.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمحمد محمود النحاس حسٌن66695

ناجح6359.5335829242.536181835جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمحمد محمود انور توفٌق66696

ناجح73.556.537.55934.5261.037181835جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر ابوسته الراوى66697

ناجح56543257.528.5228.036181836جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمحمود احمد فؤاد رضوان66698

ناجح6552.53857.532245.0351818.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمحمود عاطف محمود عبدالرحٌم66699

ناجح695335.55936252.5391816.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمحمود كمال الضبع ابوالوفا66700

ناجح60.554.5375937248.038181634جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمصطفى تمام صابر تمام66701
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ناجح4854.533.557.527.5221.034181635جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمٌنا هانى خلف شنوده66702

ناجح63.555.53357.531.5241.0361817.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةهشام عابدٌن احمد صابر66703

ناجح60.551.533.557.531234.0341818.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةهٌثم محمود السٌد فراج66704

ناجح6343.5354527213.5361815.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةابتسام احمد ابو الوفا احمد66705

ناجح75.550.539.55639.5261.0381819.537جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةاسراء محمد احمد مصطفى66706

ناجح71.547.5374627229.0361813.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةاسماء السٌد جابر السٌد66707

ناجح77.54536.54735.5241.5391819.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةاسماء محمد احمد مصرى66708

ناجح7557.538.559.537267.5391819.534جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةاسماء محمد محمود عباس66709

ناجح6755.53557.530.5245.5391819.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةالزهراء احمد عابدٌن عبدالكرٌم66710

ناجح74.5564059.540270.039181935جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةامال حسٌن رضوان محمد66711

ناجح76.557.539.55538266.538181935جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةامنٌه خالد على محمود احمد66712

ناجح7655.5395838266.538181735جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةامٌره احمد احمد عبدهللا66713

ناجح7356.5405638263.5391816.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةامٌره عبدالحمٌد عمران محمد66714

ناجح60.551.53548.532227.5351817.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةامٌره على عبدالرازق على66715

ناجح77.556.537.55939269.5341818.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةبسنت مٌالد فهمى ابراهٌم66716

ناجح8060406040280.040182035جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةخلود عبدالغفار محمود شحات66717

ناجح70554058.537.5261.0361819.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةدالٌا عاطف صابر تمام66718

ناجح495134.54929212.5341919.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةرحمه خبٌر سعد زغلول ٌوسف66719

ناجح745739.559.537267.0361817.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةرضوى محمود محمد عبدالرحمن66720

ناجح54.550395830231.5371819.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةرٌهام على عابدٌن احمد66721

ناجح54.5413547.530.5208.5371819.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةزٌنب عرفه على احمد66722
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ناجح69.555.5405235.5252.5401819.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةساره سامى سعد فرح66723

ناجح49.54937.55131218.0351819.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةسعاد السٌد احمد السٌد66724

ناجح61.55638.55736.5249.5361819.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةسناء احمد على احمد66725

ناجح71.556.5385238256.038181936جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةسناء خالد محمود مصطفى66726

ناجح68.54438.547.531.5230.037181935جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةسهام احمد حسن برعى66727

ناجح5848.53650.530223.0401819.537جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةسٌمون سٌحه ابراهٌم مشرقى66728

ناجح70533953.535.5251.0391819.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةعبٌر رشاد عبدالصبور حسٌن66729

ناجح62.546.536.55134230.5391819.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةعال احمد عبدالحمٌد محمد66730

ناجح635037.55536241.5391819.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةعلٌاء اسامه عاطف مزٌون66731

ناجح72493856.538.5254.0371819.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةعلٌاء رمضان عبدالصبور حسٌن66732

ناجح4642.538.54929.5205.5361819.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةعلٌاء محمود على عبدالهادى66733

ناجح7357.539.55938267.0381818.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةفاطمه ابوالفضل عطٌه احمد66734

ناجح57.549385734235.5381819.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةفاطمه رمضان ابراهٌم السنوسى66735

ناجح8060406038.5278.5401819.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةفاطمه محمود محمد عطٌه66736

ناجح47423851.531209.5371818.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةلٌلى صالح محمد مصطفى66737

ناجح7054.539.555.536.5256.0401819.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمارٌنا مكرم جابر موسى66738

ناجح6950.538.55832.5248.530161235جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمروه السٌد محمد ٌوسف66739

ناجح53.550364426.5210.0401612.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمرٌانه شحات داود ٌوسف66740

ناجح725338.55431.5249.040161337جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمرٌم عنتر ابو السعود فرح66741

ناجح71.55939.55640266.039161536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةملك طارق ابو طالب ابوالحمد66742

ناجح6651.538.559.533.5249.034171335جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةملك ممدوح محمود محمد66743
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ناجح79.560405638.5274.0391715.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمنار رمضان احمد خلف هللا66744

ناجح68.55237.55034.5242.539161435جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمنار على عبدالحمٌد عبدالمجٌد66745

ناجح6945384234228.038161537جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةمنى عبدالغنى محمد عبدالغنى66746

ناجح74.55338.548.536.5251.0391713.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةنارٌمان فهمى ابو الٌمٌن بشاره66747

ناجح66.548.537.552.534239.036181435جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةنجاه احمد حسن برعى66748

ناجح70483640.534.5229.0351712.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةندى جٌد راغب جٌد66749

ناجح6655.53852.526238.036171336جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةنسمه محمد عبدالمطلب احمد66750

ناجح655639.551.526238.0381712.535جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةنورا احمد عبدالعزٌز عبدالهادى66751

ناجح645136.55426.5232.0371713.536جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةنورهان محمود امٌن عبدهللا66752

ناجح72.55737.55435.5256.536161537جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةهاجر على السٌد محمد66753

ناجح74.556.5385834261.0381715.537جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةهاله محمد عبدالحمٌد محمد66754

ناجح7653.539.55333.5255.5381712.537جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةهناء محمود احمد عبدالكرٌم66755

ناجح61.556.535.547.525.5226.538171340جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةورده عزت احمد محمد66756

ناجح715638.55429248.5381815.540جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةٌارا محمد ابراهٌم عبدهللا66757

ناجح635434.55425230.535171340جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبدالرحمن فؤاد مرسى66758

ناجح5134.525.541.526178.527151638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابراهٌم صفوت سٌد محمد66759

ناجح685638.55534251.5311619.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابراهٌم عبدالرؤف عابدٌن عبدالعال66760

ناجح56.5423747.526209.0301515.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابراهٌم محمد عبدالاله عبدالرحٌم66761

ناجح5446.536.54725.5209.5291313.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد اشرف موسى على66762

ناجح5540.536.551.527.5211.0291517.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد خلٌفه حسن ابراهٌم66763

ناجح54.538.535.545.525199.030131738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد سعد الدٌن تونى جاد الكرٌم66764
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ناجح53.5393747.528205.0291716.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد عبدالظاهر محمد محمد66765

ناجح7050.53956.533.5249.532171838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد على احمد على66766

ناجح684335.54831225.533171638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد على احمد محمد66767

ناجح58.541.529.549.526.5205.5341718.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد محمد احمد مصطفى66768

ناجح62.54336.551.527220.5321418.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد محمد محمد احمد66769

ناجح6344334927.5216.5301617.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد محمد محمود شمس الدٌن66770

ناجح52.54028.54726194.027161738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد ناصر احمد قاسم66771

ناجح725539.557.538.5262.530161838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسامه محمد عبدالمجٌد محمد66772

ناجح5747.538.554.528.5226.029171838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسالم عمر بخٌت قاسم66773

ناجح5837.530.548.526200.531141738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسماعٌل محمد اسماعٌل موسى66774

ناجح7454395836261.0351719.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاشرف قاسم عبدالعال محمود66775

ناجح73.5563556.540261.0351619.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةباسم عصام ٌوسف سٌد66776

ناجح715038.55533.5248.0351619.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحازم تبٌنه عبدالرحمن محمد66777

ناجح653732.55227.5214.036161338جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحازم عبدالغنى السٌد عبدالغنى66778

ناجح634536.55631231.5401519.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحافظ احمد حسام عبدالحفٌظ احمد66779

ناجح63.55036.554.530234.536171938جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحسن ٌوسف عارف مصطفى66780

ناجح5138.536.55229207.0351218.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحسٌن عادل محمد محمد66781

ناجح46.54032.551.526.5197.032131638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةزٌاد احمد محمد محمد66782

ناجح523735.554.530209.033151838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسمٌر صبرى ٌوسف عبدالرحمن66783

ناجح59.551.5365832.5237.5341718.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشرف الدٌن احمد عبدالعلى شرف الدٌن66784

ناجح4934.531.551.526192.532151838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةصالح عبدالناصر احمد فواز66785
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ناجح74.5603957.540271.037181838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةصموئٌل عبدالمالك ٌعقوب عوض66786

ناجح67.559.539.55730.5254.0341616.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةطارق جمال ابراهٌم محمد66787

ناجح5950.539.556.531236.5361718.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالحمٌد خالد محمد عبدالقادر66788

ناجح45.543.539.55730.5216.036161838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالحمٌد عزت عبدالحمٌد ابوالوفا66789

ناجح52.54334.55627.5213.535161638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالحمٌد عشرى عبدالحمٌد محمد66790

ناجح685436.55729.5245.0351614.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالرحمن مصطفى خٌرى محمد66791

ناجح4239.529.552.524.5188.032151638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالرحٌم فاروق عبدالرحٌم فاروق66792

ناجح574739.557.532233.035171838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالعزٌز احمد محمد احمد66793

ناجح4735.53150.525189.0311316.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالاله محمد عبدالعلٌم عبدالسالم66794

ناجح48.545.5365226.5208.534151738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدهللا احمد سٌد عبداللطٌف66795

ناجح58.548365429225.535171838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدهللا حسانٌن شقٌر محمود66796

ناجح6755.53955.531248.0351515.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالناصر اشرف خلف قناوى66797

ناجح4735334724.5186.535171738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلى عبدالواحد احمد عبدالرحٌم66798

ناجح4231.53044.522170.032151738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعمرو عادل عبدالحمٌد ابراهٌم66799

ناجح4338.53249.528191.0341714.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعمرو محمد احمد محمد66800

ناجح47.5413553.527.5204.5331817.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعٌسى بدوى تبٌنه التونى66801

ناجح58.54235.553.531.5221.0351817.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفارس اشرف عبدالستار ابراهٌم66802

ناجح605733.55228.5231.032181838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفهد عامر فهمى ابوالوفا66803

ناجح77.559.5406040277.036171938جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفؤاد محمود فؤاد احمد66804

ناجح574933.55123.5214.0341517.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةقاسم اشرف عبدالستار ابراهٌم66805

ناجح565533.548.523216.0331517.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةكرم محمد مصطفى ابراهٌم66806
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ناجح52.544354924.5205.033161838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد ابوالفتوح خلف ابوزٌد66807

ناجح60.554385026228.528162038جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد احمد عبدالعلى شرف الدٌن66808

ناجح52.54335.54420195.0311516.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد الغرٌب محمود عبدالمجٌد66809

ناجح55.550.535.54521207.532161738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد القذافى محمد محمد66810

ناجح50.550283520183.5331616.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد الهامى على محمد66811

ناجح7857405534264.035182038جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد حسٌن محمد حسٌن66812

ناجح8058.5406039.5278.0351819.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد حسٌن محمد حفنى66813

ناجح47.546.534.55020198.5351718.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد خلف احمد فواز66814

ناجح6554.5385429.5241.035172038جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد ربٌع محمود احمد66815

ناجح464431.54323187.527161438جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد سمٌر على محمد66816

ناجح7758.539.56040275.039182038جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد عصام احمد عبدالعال66817

ناجح65.554405230241.5321619.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد عالء احمد محمد66818

ناجح76.5584051.530.5256.537182038جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد محمود على شرف الدٌن66819

ناجح74.555405729.5256.038172038جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد مدحت محمود رزق66820

ناجح7051.537.55028.5237.536172038جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد هٌثم عبدالخالق ابوالمعاطى66821

ناجح4951.5344321198.5311619.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود حموده اسماعٌل السٌد66822

ناجح51.5543849.523.5216.5331618.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود رجب مصطفى رضوان66823

ناجح53.551.5355020210.031171938جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود رشوان محمد محمد66824

ناجح48423752.525.5205.0291614.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود عبدالباسط عبدالاله عبدالرحٌم66825

ناجح8058.53859.539.5275.537171938جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود عبدالرحٌم محمد حفنى66826

ناجح71.5573759.536261.0381719.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود على محمود شحاته66827
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ناجح48.544.533.549.528.5204.529171538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود عٌد ناٌل حسٌن66828

ناجح634235.547.530.5218.535161638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود محمد محمود محمد66829

ناجح57.537.53547.532.5210.034151638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمصطفى احمد محمد محمد66830

ناجح64.554.53651.538244.5341614.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمصطفى محمد عبدالعال احمد66831

ناجح70.555.539.558.538262.038171838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمصطفى محمود ابراهٌم عثمان66832

ناجح70.542.53852.536239.5311614.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمٌنا طلعت ذكري اقالدٌوس66833

ناجح5739.533.53830198.0321616.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌحٌى زكرٌا احمد عبداللطٌف66834

ناجح57.538.532.54733.5209.034161638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌوسف عبدالوارث محمد ابوالعال66835

ناجح5040.535.54127194.028171538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌوسف محمد عرفان محمد66836

ناجح66553849.532240.5341715.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابتسام محمد امٌن محمد66837

ناجح7659.5405939.5274.0381716.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاروه على كامل ابو زٌد66838

ناجح48.53533.534.521.5173.033171638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةازهار احمد عبدالعال محمود66839

ناجح624933.551.532.5228.533161738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسراء حسٌن ٌوسف على66840

ناجح76604059.540275.539171838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسراء ممدوح محمود احمد66841

ناجح76.5604059.540276.0401818.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسراء ٌوسف السٌد سلٌمان66842

ناجح70.5573857.535258.0371718.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسماء احمد عبدالاله احمد66843

ناجح66.546.530.546.532222.032181738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسماء احمد محمد محمود66844

ناجح634435.54432218.531181738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسماء محمد سٌد محمد66845

ناجح74.550.535.55234.5247.0391815.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسٌا احمد محمد عثمان66846

ناجح5245.535.547.528208.5331716.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاعتدال محمد شقٌر ابراهٌم66847

ناجح50.544.535.54928.5208.0351714.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةالزهراء عادل عبدالرحٌم عبدالعال66848
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ناجح48.545.5354928.5206.5311815.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامٌره عبدالحمٌد عبدالمنعم عزت66849

ناجح7048.534.554.530237.5331716.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامٌره على محمد عٌسى66850

ناجح534736.554.525216.0351715.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامٌره محمد البصٌلى احمد66851

ناجح6347.536.554.530231.535171638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةانجى ناصر عبداللطٌف محمد66852

ناجح66.549.535.55431236.5351715.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌمان عالءالدٌن عبدهللا محمد66853

ناجح64.550.5365132.5234.5341715.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌه ابراهٌم البصٌلى احمد66854

ناجح69.548365032235.5341715.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌه احمد ابراهٌم ابوالعال66855

ناجح755536.55633255.536181838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌه احمد ٌحٌى عبدالمجٌد66856

ناجح77583759.539270.538171838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌه حسٌن احمد ٌوسف66857

ناجح54.54636.555.529221.538171738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌه محمد جابر احمد66858

ناجح75.55636.55936.5263.534171738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحٌاه محمد احمد محمد66859

ناجح7154.536.555.534251.5371717.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةدنٌا محمود محمد على66860

ناجح6454.53651.528234.036171638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةدٌنا جمال محمود محمد66861

ناجح69.556.53651.529242.535171538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرحاب محسن عزالدٌن احمد66862

ناجح705736.555.530.5249.5351717.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرحمه السٌد احمد محمد66863

ناجح7255.53654.532.5250.5361717.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرحمه محمد سٌد محمد66864

ناجح584436.547.525.5211.535171538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرحمه مرزوق موسى محمد66865

ناجح7251355534247.036171738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةزٌنب اشرف محمد محمد66866

ناجح75.557.5355935262.0361717.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةزٌنب جابر محمد احمد66867

ناجح60.545.536.55326.5222.0351717.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةساره محسن عبدالحمٌد احمد66868

ناجح68.550.5365431.5240.5341715.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةساره محمد خلف محمد66869
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ناجح564036.547.523203.025171638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسمر كمال اسماعٌل عبدالرحٌم66870

ناجح65.541.53654.525222.534171638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسهام سعدالدٌن احمد عبدالموجود66871

ناجح4941.534.54823196.034161538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشرٌن محمد عبدالحكم محمد66872

ناجح47.53627.53823.5172.532171238جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشهٌناز محمود عبدالغنى ربٌع66873

ناجح65.549.535.549.528.5228.5351715.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشٌماء احمد عبدالرحمن محمد66874

ناجح68.551.53847.530.5236.035171638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشٌماء عبدالرحٌم احمد محمد66875

ناجح69.548365433240.5341615.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعائشه سٌد ابوضٌف بدوى66876

ناجح57.550364930222.533171638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعزه خلف عابدٌن محمد66877

ناجح4740.529.54221180.0281614.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلٌاء لطفى عبدالحمٌد عثمان66878

ناجح745938.55840269.535171638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةغاده اٌمن حجاجى عبدالمتجلى66879

ناجح7154.53755.536.5254.532171538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةغاده عبداللطٌف عبدالاله عبداللطٌف66880

ناجح716039.558.540269.0341716.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفاطمه رفاعى محمد احمد66881

ناجح54.54329.548.526.5202.0361715.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفاطمه محمد فرٌد رشوان طه66882

ناجح62.546.5365228225.034171538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفاطمه محمود فوزى احمد66883

ناجح68.5513753.526236.035171938جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفاٌزه عباس احمد على66884

ناجح654736.55228.5229.035171638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفدوه احمد عبده محمود66885

ناجح4943.5304526.5194.0301715.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفرحه طه احمد محمد66886

ناجح6649345124.5224.530171638جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةلبنى اعماد ٌوسف عبدالرحمن66887

ناجح47.537.52347.522177.5261514.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمرٌم حسن سٌد حسن66888

ناجح504629.543.522191.030171438جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمرٌم صبرى تبٌنه عبدالغنى66889

ناجح70.54636.55231.5236.5341815.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمرٌم محمد احمد على66890
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ناجح62.544.536.55025.5219.0361715.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةملك رفاعى محمد احمد66891

ناجح714436.55831.5241.035161938جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنار ابراهٌم على ابراهٌم66892

ناجح6847.535.54924.5224.535171838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنار عالء محمود على66893

ناجح7457396039.5269.5361618.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنار محمد على محمود66894

ناجح71.553.5395439.5257.534171838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمى رجب كامل ابو زٌد66895

ناجح66.547.538.54828228.534171738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنجالء فتحى احمد عبدالمجٌد66896

ناجح60.547354522.5210.0341717.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةندى رمضان رجب عبداللطٌف66897

ناجح68.5473855.532.5241.536171838جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةندى عبدالرحٌم عبدالرحمن محمد66898

ناجح7860406040278.038171738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنرمٌن محمد محمود احمد66899

ناجح67.5483749.527.5229.5371518.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنشوى لطفى عبدالحمٌد عثمان66900

ناجح604137.549.525.5213.5321518.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنعمه على عطٌه على66901

ناجح68.552.53848.531.5239.0341619.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنعمه محمد احمد محمود66902

ناجح534234.55024203.5311416.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنهله هانى عبدالعظٌم محمود66903

ناجح67.549.5405428239.037162038جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورا محمد سٌد محمد66904

ناجح534536.54625.5206.0281417.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان محمود عنتر احمد66905

ناجح7853.538.555.537262.5401719.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهبه بكر السٌد عبدالعزٌز66906

ناجح7455405435.5258.537161738جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهناء اٌهاب فوزى محمد66907

ناجح77.55437.55534258.0381719.538جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةوئام عثمان ابراهٌم عثمان66908

ناجح67.5483750.533.5236.5331816.535جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةابراهٌم عطٌه عبدهللا سعٌد66909

ناجح6040375334224.035171535جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةابوالصفا ناصر ابوالصفا عبدالرحٌم66910

ناجح7653385337.5257.5351616.535جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاحمد حسن السٌد محمد66911
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ناجح74.553385236253.5351615.535جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاحمد حلمً محمد احمد66912

ناجح67.5493852.536.5243.533171435جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاحمد سراج احمد محمد66913

ناجح59.547.53751.532227.5301516.535جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالحمٌد على محمد66914

ناجح60.5483851.535.5233.534171535جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاحمد عٌد حمدى محمد66915

ناجح5049385136224.033171435جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد الدكرونى66916

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالمبدى القط66917

ناجح7251385337251.036171635جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر احمد عبدالحمٌد66918

ناجح68.5443852.536.5239.535161535جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاحمد ٌوسف صابر جاد الكرٌم66919

ناجح6248.536.550.535.5233.0351715.535جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاسالم جمال محمد السمان66920

ناجح67.547.536.548.529.5229.532161635جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةالسٌد البدوى عبدالحمٌد السٌد66921

ناجح60.5503550.532.5228.534161635جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةالسٌد سلٌمان بدوى سلٌمان66922

ناجح684937.55135240.5341516.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةامٌن عبدالسالم امٌن رضوان66923

ناجح56.537385032213.530151537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاٌهاب السٌد عبدهللا الدردٌري66924

ناجح6949385136.5243.534161637جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةباسم محمود السٌد خلٌل66925

ناجح68.548385137242.532161737جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةبكرى مصطفى خلٌل ابراهٌم66926

ناجح66483851.535238.5321516.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةجمال عبدالناصر الدردٌر احمد66927

ناجح6336385135.5223.533151637جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةحسام ابو الحسن احمد عبداللطٌف66928

ناجح70503752.527.5237.0361716.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةزٌاد احمد ابوالمواهب مصطفى66929

ناجح67.549365029231.5341716.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةشرٌف عرفه محمد سعٌد66930

ناجح68.547.5385332239.034161637جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةشهاب السٌد محمد احمد66931

ناجح5848.53850.531.5226.5341516.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةطارق جابر محمد احمد66932
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ناجح56.539.53851.528.5214.033151637جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةطالل صالح صدقً صدٌق66933

ناجح69.5493851.530238.0341616.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعادل امام ابو الحمد عبدالهادي66934

ناجح6249385030229.0331516.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد االدهم عثمان احمد66935

ناجح67.541374128214.5341516.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد صالح عبدالحمٌد محمد66936

ناجح6047384926.5220.5341516.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد عبدهللا السٌد محمد66937

ناجح5741334521197.0291316.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعبدالاله محمد عبدالمبدى القط66938

ناجح52.541.536.54727.5205.0341516.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعبدهللا علً عبدالرحمن سلٌمان66939

ناجح59.54937.546.528.5221.0331516.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعبدهللا فٌصل حموده اسماعٌل66940

ناجح614735.54831.5223.034151737جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود احمد عبداللطٌف66941

ناجح7356.537.549.533.5250.0371717.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعبدهللا مصطفى محمود عبدهللا66942

ناجح5546314425201.0331516.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعبدهللا ناصر محمود عبدالرسول66943

ناجح65.5533851.535.5243.5361616.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعلى عاطف محمد على66944

ناجح6650395333.5241.5341616.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعلً محمود احمد احمد66945

ناجح624937.551.531231.0351616.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعماد حمدى الدردٌر احمد66946

ناجح74.559.54056.540270.5361816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعمر احمد فرج احمد66947

ناجح66.554.5405036.5247.5361515.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعمر سلٌمان احمد احمد66948

ناجح6150.53549.526222.0321616.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعمر عاطف جاد احمد66949

ناجح6448365534237.035171737جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعمر عبدالحمٌد محمد الدكرون66950ً

ناجح72.551385437.5253.036181637جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعمر عبدالعزٌز صالح نورالدٌن66951

ناجح72524055.537256.5361816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعمر عبدالعزٌز محمد محمود66952

ناجح6748.53854.530.5238.532181737جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةفارس سعد عبدالرحٌم اسماعٌل66953
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ناجح61.5483653.529.5228.5351816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةفراج عبدهللا محمد احمد66954

ناجح64.5473853.534237.0351916.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالرحٌم عبدالحمٌد موسى66955

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد احمد الدردٌر كمال الدٌن66956

ناجح70.551405538254.536191737جرجامدرسة نجع السوالم االعدادية المشتركةمحمد احمد عبدالحميد محمد66957

ناجح64.548405236240.5341716.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد حربً سلٌم احمد66958

ناجح70493851.538246.5331816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد حسوب مصطفى محمد66959

ناجح735039.55134247.5371716.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد سعود عبدهللا سعٌد66960

ناجح6848.53654.530.5237.5341714.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالاله محمود محمد66961

ناجح66.5494054.527.5237.532191737جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد عبداللطٌف محمود محمد66962

ناجح55.54735.552.533.5224.0331816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد عبدهللا عبدالاله ابراهٌم66963

ناجح7049405332244.031181737جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد عكاشه محمود ابو الحمد66964

ناجح64494052.532.5238.032181537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد عنتر محمد عمر66965

ناجح62.547.5355327.5225.535171537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد محمود محمد احمد66966

ناجح6745.5384930229.5301614.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد هانى محمد حسانٌن66967

ناجح6648.53850.530233.0351816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمد ٌوسف محمد احمد66968

ناجح64.5473852.536238.035171637جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمود احمد حفنً كمال الدٌن66969

ناجح60.551.5405436242.0341816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمود احمد رضوان عبدالعال66970

ناجح7049395433245.035181637جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمد عبدالحمٌد66971

ناجح72.549405435.5251.0331817.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمود عبدهللا محمد عمر66972

ناجح5248.531.55432.5218.5311716.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمحمود علً احمد عبدالرحٌم66973

ناجح614935.552.533231.0321816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد عرابى عطاٌاه هللا66974
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ناجح6749365433.5239.5341816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد مصطفى فارس66975

ناجح594935.55435232.5341816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمصطفى طارق محمد السٌد66976

ناجح694938.55436246.5371816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةنادر جابر محمد احمد66977

ناجح61.548.5385429231.0371816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةنورالدٌن على نورالدٌن ابوالحمد66978

ناجح68.549395436246.5351816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةهاللى الدردٌر عبدهللا عبدالرحٌم66979

ناجح5445365435224.0331814.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةوائل طلعت كامل رضوان66980

ناجح52.5493754.532.5225.5361916.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةولٌد فتحى على احمد66981

ناجح6749405435.5245.5351816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد ٌوسف خلٌفه66982

ناجح5446.5385135224.5351816.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةٌوسف عبٌد ابوالوفا عبدالمبدى66983

ناجح67483852.536241.5331918.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالشافى احمد عبدالرحمن66984

ناجح6856.5385634.5253.0351818.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاسراء محمود احمد رشدى66985

ناجح805739.556.538271.0371818.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاسماء خالد محمد امٌن66986

ناجح79.5563958.536.5269.537191837جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاسماء محمود ابو الحمد عبدالهادي66987

ناجح68.55236.556.532.5246.0331917.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةامل رجب عربود محمد66988

ناجح47.547.533.54730205.5341616.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةامٌره السٌد امٌن احمد66989

ناجح7457.539.558.538.5268.0371916.537جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةامٌره رافت ٌوسف احمد66990

ناجح54473443.528.5207.0311816.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةامٌره ناصر على محمد66991

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاٌمان ابراهٌم الضبع محمود66992

ناجح66.552.539.55136.5246.0381917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالاله محمد محمد66993

ناجح48.5413335.525183.027181438جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود محمد صدقى66994

ناجح51.5432640.525186.0311814.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاٌمان وحٌد احمد خضٌرى66995
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ناجح4846.537.542.530204.5341817.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاٌه السٌد عبدالمنعم سلٌمان66996

ناجح48.542294129189.5321816.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاٌه صالح عدلى محمود66997

ناجح675135.549.534237.0351715.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاٌه على محمود احمد66998

ناجح5349.5334731213.5341816.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةاٌه هشام عبدالفتاح ابراهٌم66999

ناجح5750.539.54829.5224.534181738جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةحسناء عزت احمد عبدالرحمن67000

ناجح7354.536.553.535.5253.0371714.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةخدٌجه العربً مختار ابو العدب67001

ناجح65.5503341.524.5214.535171638جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةخلود طارق محمد السٌد67002

ناجح7960406040279.0391817.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةدعاء السٌد على احمد67003

ناجح70.548.54046.530235.5391815.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةدنٌا على صدٌق ابوالمجد67004

ناجح59.549.538.545.532.5225.536171738جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةرانٌا صالح علً احمد67005

ناجح71.555405334.5254.0361816.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةرانٌا محمد مصطفى محمد67006

ناجح78604059.539.5277.037171738جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةرحاب ماهر محمد السٌد67007

ناجح74594059.539271.5361817.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةرحمه محمد ابوالسعود اسماعٌل67008

ناجح48.53431.54224180.036181738جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةرقٌه رضوان محمد ابوالحمد67009

ناجح54.534314326.5189.0361816.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةروٌده احمد الطاهر احمد67010

ناجح5635334126.5191.533181638جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةزٌنب عادل حسن حسٌن67011

ناجح7757.539.559.539272.5381818.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةسعاد محمد احمد محمد67012

ناجح74.553.54054.538260.5391818.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةسعدٌه احمد عزالدٌن موسى67013

ناجح67474045.531.5231.0341917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةشٌرٌن رفعت صابر احمد67014

ناجح56.5403443.523.5197.5331816.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةشٌرٌن عزالدٌن صدقً سلٌم67015

ناجح65.544.537.54629.5223.0381817.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعبٌر صبري احمد محمد67016

(701)



ناجح76.550405434254.5361817.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعلٌاء حشمت العومً محمد67017

ناجح73.543.5404932238.0391816.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةعواطف عبداللطٌف محمد عبدالرحٌم67018

ناجح64443847.529222.537191638جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةغاده احمد الصغٌر محمد67019

ناجح51413643.528199.5291916.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةفتحٌه عادل عبدالحمٌد عبدالرحٌم67020

ناجح60.54038.54629214.0351817.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةلٌلى اسماعٌل عبدالاله عبدالوارث67021

ناجح5534.531.54121.5183.5341817.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمدٌحه احمد حسٌن خلٌفه67022

ناجح745139.55438256.5381917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةملك محمد على محمد67023

ناجح68.5393744.530.5219.537191538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمنار ابوالحمد الحادى ابوالحمد67024

ناجح544439.54729213.535191738جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمنى عبدالغنى احمد على67025

ناجح69.5503957.538254.0391817.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةمى محمود ابوالحمد رضوان67026

ناجح66.547.54050.530.5235.0391917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةنجاح محمد احمد محمد67027

ناجح75.55339.55238258.0391916.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةندى ضاحى احمد عبدالحمٌد67028

ناجح77.5584055.540271.0381917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةنسمه مصطفى احمد مصطفى67029

ناجح76533855.531.5254.0341917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةنهى ماهر عبدالحمٌد محمد67030

ناجح65433853.533232.5371917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةنهً محمد عٌسً عبدهللا67031

ناجح76.560406040276.5381917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةهاله عبدالرحمن محمود محمد67032

ناجح615037.54935232.5331917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةهدى على مصطفى فارس67033

ناجح73.544.53848.535239.5351917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةهدٌر القذافً عبدهللا الدردٌري67034

ناجح77.560405840275.5381917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةهند احمد جادهللا احمد67035

ناجح5142364631206.0341817.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةهٌام احمد محمود عمٌره67036

ناجح58.548384934227.5361917.538جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةهٌداء فاروق عبدهللا عبدالرحٌم67037
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ناجح75.55636.552.532.5253.036191738جرجامدرسة نجع السوالم االعدادٌة المشتركةوالء ممدوح احمد عبدالرحمن67038

ناجح5752.53855.533236.0361816.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىاحمد جمال عبدالعلٌم رشوان67039

ناجح51.549.531.553.531.5217.5321816.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىاحمد دردٌر جابر دردٌر67040

ناجح70.549.5385534247.0351916.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىاحمد رزق احمد عبدالسمٌع67041

ناجح6450385434.5240.5351616.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىاحمد سعودى فاروق شحاته67042

ناجح59.545.53653.530224.5351715.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىاسامه حامد عارف محمد67043

ناجح60.546.5385432.5231.5361916.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىاسامه محمود عبدالنعٌم محمود67044

ناجح7954.53857.539268.035181640جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىالسٌد فؤاد عبدالاله احمد67045

ناجح72.551385737.5256.0361915.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىبدر صبرى محمد عبدالعال67046

ناجح65.545.53849.532.5231.035181640جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىعبدالعظٌم كرم عبدالسمٌع عبدالعظٌم67047

ناجح60.543384630217.5351816.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىعبدهللا حمدى عرقان شعبان67048

ناجح5152395429225.031181640جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىعبدهللا محمود مادح محمد67049

ناجح63.550405331.5238.0331716.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىعمر عبدالرؤوف مصطفى موسى67050

ناجح6052405431.5237.5341716.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىفٌصل محسن محمد على67051

ناجح5552.538.55330.5229.5331816.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىمحمد صالح عطا ابو زٌد67052

ناجح54.550.54053.528226.5331816.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىمحمود كمال خلٌفه محمد67053

ناجح55.547.53754.531225.5321815.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىولٌد عزالدٌن عبدالسمٌع احمد67054

ناجح6544.539.556.530235.5361616.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىاٌه السٌد السمان محمد67055

ناجح49.5513750.528.5216.5321814.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىاٌه محمود احمد موسى67056

ناجح7658.54059.539.5273.5371816.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىبسمه السٌد احمد محمود67057

ناجح6748.5395332239.5361816.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىحسناء حشمت حسنى جمعه67058
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ناجح574939.552.531.5229.5351816.540جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىحمٌده عبدهللا مادح محمد67059

ناجح68.549.53852.530.5239.0351816.537جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىخلود عٌد عبدالعزٌز محمد67060

ناجح58.545.5315130216.0351614.538جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىدعاء احمد محمود احمد67061

ناجح68514055.533.5248.0361816.538جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىرانٌا عرفه عبدالعاطى محمد67062

ناجح53.549405232.5227.0341816.537جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىرانٌا محمد عبدالمنعم احمد67063

ناجح62.550.5385431.5236.5351816.538جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىرحاب عبدالحفٌظ محمد عبدهللا67064

ناجح5352.5395332229.5351816.536جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىزٌنب عبدالرؤف عبدالحمٌد احمد67065

ناجح56.551405431.5233.0321816.538جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىسهٌر احمد فتوح مادح67066

ناجح745339.55536.5258.0361816.537جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىشرٌهان برعى غبد السمٌع عبدالعظٌم67067

ناجح72.5494055.538.5255.5361616.538جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىشٌماء فوزى عبدالعاطى محمد67068

ناجح69.551.536.55533245.5341816.536جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىشٌماء منصور حسانٌن حسٌن67069

ناجح6148.53754.535236.032181637جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىفاطمه احمد عبدالحمٌد احمد67070

ناجح67.552385535.5248.0341816.538جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىملك ابراهٌم عارف محمد67071

ناجح64.55135.55536242.0321816.536جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىمى فتحى محمد الصغٌر عبدالمجٌد67072

ناجح53.552.535.555.533230.0331816.537جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىمى محمد عارف محمد67073

ناجح63.551.534.55536.5241.0321816.538جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىهناء احمد محمد احمد67074

ناجح64.55235.55335.5240.5341816.536جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىهوٌدا احمد الكبٌر مادح محمود67075

ناجح60.54735.552.531226.5341816.537جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىوالء محمود عبدالرحٌم ٌوسف67076

ناجح6147.537.54730.5223.533161638جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةابراهٌم صالح علً حسن67077

ناجح67.54538.54329223.0351817.536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاحمد حمدي احمد عبداللطٌف67078

ناجح75.557.539.557.539.5269.5351817.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاحمد صالح احمد عبدالرحٌم67079
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ناجح74.554.5395739.5264.5341817.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاحمد عادل على احمد67080

ناجح7253.539.556.538259.535181736جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحٌم محمود السٌد67081

ناجح60.549.537.55131.5230.031181737جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالعال احمد محمد67082

ناجح7351385334249.033181538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاحمد عبدهللا احمد عوض67083

ناجح704438.55429.5236.0341816.536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاحمد محمد على االمٌر67084

ناجح74.552.5405439260.034181737جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاسماعٌل عرفه محمد عدوى67085

ناجح6049.53745.531223.032181738جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاالمٌر عبدالباقى االمٌر الدردٌر67086

ناجح75.550.53857.537258.5351817.536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاالمٌر فهد محمد االمٌر67087

ناجح7249.5385334.5247.0341617.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةالحسٌن خالد جارح بطٌخ67088

ناجح7555.53857.538.5264.536181738جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةالسٌد كامل السٌد محمد67089

ناجح70.547.5375436245.036171736جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةالعربى احمد محمد احمد67090

ناجح55.546.5354425.5206.531151537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةامٌن صالح امٌن سعٌد67091

ناجح64.555.538.546.530235.036171738جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةحازم ممدوح الدردٌر عبدهللا67092

ناجح7050.539.54833241.0351717.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةحمدى عبدالسالم علً عبدهللا67093

ناجح6947384731232.0331817.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةحمزه رضوان محمود امٌن67094

ناجح695538.545.530.5238.531171736جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةخالد احمد كامل زقال67095ً

ناجح735137.545.531238.032181738جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةخالد صالح جارح بطٌخ67096

ناجح5637354032200.031161437جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةزكرٌا علوان على علوان67097

ناجح63.54533.54129212.030151638جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةسلٌمان السٌد سلٌمان احمد67098

ناجح664635.541.530.5219.5311813.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةصالح عبدالحمٌد احمد ٌوسف67099

ناجح684535.54331222.533181437جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد ابو السعود محمد ابو زٌد67100
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ناجح644734.540.531217.0311816.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد خالد عبدالحمٌد محمد67101

ناجح6746.5364333225.5341716.536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن صبري محمد عبدالمول67102ً

ناجح7049.53646.531.5233.530171738جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن فهد عبدالرازق عبدهللا67103

ناجح52.53830.54130192.0321812.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد ابو الحمد احمد67104

ناجح533827.540.530.5189.530171538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد الدردٌر عل67105ً

ناجح65.550354436230.530181637جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعبدالرؤف ناصر محمد ابوالوفا67106

ناجح76483649.538247.533181738جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعبدالاله احمد عوض احمد67107

ناجح70433744.532226.5321815.536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعبدالاله محمد عبدالاله محمد67108

ناجح77.552394735250.5351816.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعبدهللا ابو السعود خلف عبدهللا67109

ناجح61.54834.54335.5222.5331816.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعبدهللا عٌسى خضٌرى السٌد67110

ناجح7551.5374938250.5341815.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعثمان محمود على خضٌرى67111

ناجح61453547.533221.5321815.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعصام اشرف جابر عبدالرحمن67112

ناجح724935.55434244.5311815.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعصام خالد محمد سعٌد67113

ناجح7553385240258.0351916.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعالء علً عبدالاله عبدالمبدي67114

ناجح74.55137.551.538252.535181636جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعلى عبدالحمٌد االمٌر كمال الدٌن67115

ناجح72.54837.546.535.5240.033171738جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعمر خالد عزت عل67116ً

ناجح60.546375132226.536181637جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةفادي علً امٌن عل67117ً

ناجح69463953.535242.537171638جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةفاروق اشرف سعد احمد67118

ناجح67.551.5395533246.037161637جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةفٌصل ماهر اسماعٌل محمود67119

ناجح77.5594057.539.5273.5371716.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةكرٌم عابدٌن محمود احمد67120

ناجح73.557.539.55838266.5371716.536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةكرٌم عمر عبدالبر عمر67121
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ناجح65.545.537.55435237.5351816.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم على احمد67122

ناجح74.558.53958.540270.5381716.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمد ابو الحمد احمد ابو الحمد67123

ناجح70.553.5375538254.0371817.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمد احمد حمزه محمد67124

ناجح74.5593957.539269.0371916.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف احمد على67125

ناجح5939.536.547.531213.5341816.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمد فهد عبدالرازق عبدهللا67126

ناجح5744.535.55231.5220.535191538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمد مجدى سعد هللا عربى67127

ناجح6742.536.55332231.034181636جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمد هانى محمد احمد67128

ناجح72.548.5395535250.0351816.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالبر عمر67129

ناجح54.54535.54829212.034171237جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمود طارق جابر عبدالرحمن67130

ناجح6647.538.55132.5235.5361816.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالحمٌد حفنى سلٌمان67131

ناجح593836.54632.5212.035171537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالمحسن جابر حمادى67132

ناجح5036.533.53926.5185.5311816.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمود فؤاد اسماعٌل حفنى67133

ناجح6243375135.5228.5361815.536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود عبدالمبدي67134

ناجح67473953.539.5246.0371915.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد مصطفى حسن67135

ناجح65.5393850.531224.0371815.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةممدوح فهد محمد احمد67136

ناجح60.548.5394739.5234.536191838جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةولٌد محمد سٌد احمد67137

ناجح7960406039.5278.529191838جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةابتسام عمر عبدالحمٌد محمد67138

ناجح6241.5393936217.532191837جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاحالم عمرو محمد احمد67139

ناجح8060406040280.038181838جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاروى اسماعٌل احمد عمر67140

ناجح61.5494052.539242.0371817.536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةازهار احمد اسماعٌل حفنى67141

ناجح78.560406040278.538191838جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاسراء احمد محمد عبدالمنعم67142

(707)



ناجح78.558.5405639272.0381817.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاسراء اشرف مصطفً ابوالوفا67143

ناجح72.5404053.539245.0341817.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالحمٌد احمد عبدالرحٌم67144

ناجح77604059.540276.539191837جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاسراء على بكرى محمد67145

ناجح62.540.539.54033.5216.031171838جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاسراء محمود عابدٌن محمد67146

ناجح6140.5384235.5217.035181836جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاسراء ناصر عبدالوهاب خضٌرى67147

ناجح775939.56039.5275.038191838جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاسماء السٌد عاطف محمد67148

ناجح765639.551.536259.037181837جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاسماء خالد احمد ٌوسف67149

ناجح7448.54039.535.5237.5371717.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاسماء مادح محمد عبدالرحمن67150

ناجح73.547.54053.539253.536181938جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاسماء محمود السٌد ابوزقال67151ً

ناجح6536.53847.534221.035181937جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةامنٌه محمد عبدالحمٌد اسماعٌل67152

ناجح7659405840273.037181938جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدهللا عبدالواحد عبدهللا67153

ناجح6748405038.5243.535181936جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاٌه الدٌب السمان سلٌمان67154

ناجح53353735.535.5196.034171838جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةاٌه محمود زقالى سلٌمان67155

ناجح76.552.5394639.5253.5361819.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةتهانى السٌد محمد الشلقامى67156

ناجح733938.544.536231.0381714.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةجٌهان محمد احمد السٌد67157

ناجح58.5323634.528.5189.535161837جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةدنٌا صالح عبدالغنً محمد67158

ناجح594636.54331.5216.0331815.535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةدٌنا رفعت محمود محمد67159

ناجح76494056.538259.5361815.535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةرانٌا عبدالناصر محمد ٌوسف67160

ناجح56.53837.542.527.5202.0331615.535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةرندا جمال صابر احمد67161

ناجح563537.537.527.5193.533161636جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةرٌهام ادهم صالح احمد67162

ناجح74.539.53751.531.5234.0331816.535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةزٌنب محمد ابوزقالى محمد67163
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ناجح6736.53739.533.5213.5341814.535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةساره السٌد احمد محمد67164

ناجح78.558406039.5276.034181733جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةسحر موسى على موسى67165

ناجح6542.536.550.533.5228.0341815.535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةسعاد احمد محمود محمد67166

ناجح66.534.537.539.532210.035181735جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةسعاد عبدالفتاح على محمد67167

ناجح57323638.528191.5351815.540جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةسماح فؤاد الصادق محمود67168

ناجح7651.537.555.538.5259.035181637جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةسماح فٌصل سعد عبداللطٌف67169

ناجح583736.53932202.531161536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةسمر عبدالحفٌظ على اسماعٌل67170

ناجح8055405539269.0351815.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةشرٌهان ٌحٌى هارون بطٌخ67171

ناجح72.555405336256.5351815.539جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةشهد عبدالشافً السٌد محمد67172

ناجح76373945.537.5235.0351915.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالفتاح فواز الدردٌرى67173

ناجح75.543.536.547.533.5236.535191635جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةشٌماء ٌوسف اسماعٌل عثمان67174

ناجح7952.539.55936.5266.5351816.535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةعاٌده على على سلٌمان67175

ناجح8046.539.54635247.032181636جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةغاده ابوالمواهب محمد حفنى67176

ناجح7554.53640.527.5233.538191735جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةغاده مادح عبدالحمٌد على67177

ناجح7250.5363827.5224.0341816.535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد اسماعٌل احمد67178

ناجح78.550.539.54136245.5371816.539جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةفاطمه االمٌر احمد االمٌر67179

ناجح67.5394047.524218.037181836جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد الدردٌر احمد67180

ناجح7554.54048.536.5254.5381817.536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد محمود محمد67181

ناجح77.555.53743.528.5242.037181639جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةلطٌفه جمال احمد عبدالرحٌم67182

ناجح7955.538.54830251.037181735جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةماجده عبدالرحٌم على رضوان67183

ناجح79523745.535.5249.0371816.536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمروه صالح محمود احمد67184
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ناجح794939.54632245.537181735جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمروه عبدهللا احمد محمد67185

ناجح77.553.5394132.5243.537181835جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمرٌم السٌد احمد محمد67186

ناجح7951.5404836254.5371817.536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمرٌم حاتم صالح محمد67187

ناجح7857405838.5271.537191738جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمرٌم حاضر االمٌر فارس67188

ناجح77.558.5404937.5262.538181835جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمرٌم حسن احمد حسن67189

ناجح79584047.536260.537181737جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمرٌم خالد عبدالحمٌد السمان67190

ناجح8056405634.5266.537181735جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدهللا احمد فراج67191

ناجح8051405338.5262.537181836جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمنار محمود محمد احمد67192

ناجح8058405939.5276.5381817.535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةمنى خالد عبدهللا محمدٌن67193

ناجح78.557.5405735.5268.5381816.537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةندى طارق على حسن67194

ناجح79534052.537261.5381818.535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةندي عبدالحمٌد احمد ابراهٌم67195

ناجح5247.53041.523.5194.533181639جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةنرمٌن عبدالباقى سعد اسماعٌل67196

ناجح553333.54030191.5321814.535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةنوال عنتر عبدهللا عمر67197

ناجح774836.544.533239.0321816.539جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةهاجر عبدالفتاح احمد حسن67198

ناجح67.53734.543.531.5214.030181435جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةهاجر عثمان ابو الحمد احمد67199

ناجح70.55136.55435.5247.5341817.538جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةهاجر محمد احمد محمد67200

ناجح654034.542.535.5217.534181537جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةهاله عبدالحمٌد احمد ابراهٌم67201

ناجح61.53833.54229204.034181435جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةهاله عبدالحمٌد حسن محمد67202

ناجح655232.550.527227.035181535جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةهبه سلٌمان محمد احمد67203

ناجح76604059.540275.535181635جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةهناء محى الدٌن عابدٌن على67204

ناجح7247.53753.533.5243.534181536جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةهٌام عبدالرحٌم عبدالعال محمد67205
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ناجح5740.534.545.533210.531181435جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةورده الدٌب احمد رضوان67206

ناجح72.541.538.546.535234.037181637جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةوفاء صالح خلٌفه عبدهللا67207

ناجح6744364532224.034181639جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبدالحلٌم احمد عبدالحلٌم67208

ناجح694739.554.537.5247.5321819.532جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد دردٌر عبدالغنى67209

ناجح65.5504054.538248.0351818.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاحمد الصٌفى على محمد67210

ناجح644639.555.537.5242.532181633جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاحمد خالد خلٌفه احمد67211

ناجح66484055.537246.5331819.533جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاحمد عادل السٌد محمد67212

ناجح6646.54054.535242.0331818.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاحمد عاطف ابراهٌم محمود67213

ناجح67.5474054.536245.0321818.533جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاحمد عصام احمد مختار67214

ناجح6950405437.5250.5341818.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاحمد على فوزى جبرٌل67215

ناجح69.5504056.537.5253.5361818.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاحمد على محمد عبدالعال67216

ناجح76.5544059.540270.0371818.533جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاحمد عمر ثروت على67217

ناجح655035.55035.5236.0321818.531جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةارتٌن ولٌم الضبع ظرٌف67218

ناجح68.55238.55636.5251.5361818.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاسكندر سند اسكندر اندراوس67219

ناجح67.549405637.5250.0331618.532جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةباسم عنتر احمد ابراهٌم67220

ناجح7050405638254.0351818.536جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةبساده اقالدٌوس ٌنى توفٌق67221

ناجح68.550405537250.5351817.533جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةبكرى ناصر بكرى مهران67222

ناجح6448.54054.533.5240.5351818.532جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةبٌتر ثروت مرٌد سالمه67223

ناجح63.5484054.537243.0341817.536جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةجاد الرب محمد جاد الرب احمد67224

ناجح64494054.536243.5341818.533جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةحماده شوقى جابر السٌد67225

ناجح62.53639.55434226.034181837جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةحمدى محمد صالح محمد67226
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ناجح7353405638.5260.537181836جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةذٌاد محمد ابراهٌم محمد67227

ناجح70.54839.55438250.0351818.533جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةرائد عطٌه امٌن عبدهللا67228

ناجح57.541405536229.5341817.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةسمٌر سامى نور الدٌن حسن67229

ناجح62.5483849.530228.031181836جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن كرم محمد محمود67230

ناجح61.5494049.536236.0341618.532جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد محمد على67231

ناجح61.550405335239.5331818.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعبدهللا ابراهٌم ثابت جالل67232

ناجح77.55839.556.538.5270.0371818.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعبدهللا حسٌن عبدالاله عبدالحمٌد67233

ناجح64.548405236240.5321818.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعلوان السٌد عبدالحمٌد محمود67234

ناجح61.549.54051.536.5239.029181734جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعلى السٌد احمد عبدالعال67235

ناجح5944.54049.532225.0301815.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعماد احمد محمد عبدالحمٌد67236

ناجح61.5453951.534.5231.5311618.532جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعمار ٌاسر فتحى مختار67237

ناجح6246.54052.535236.034181734جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعمر كرم محمد هارون67238

ناجح60.5504052.534237.034181836جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةفهد ابراهٌم مطاوع عبدالرحمن67239

ناجح4940.538.548.528.5205.0311618.532جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةكرٌم رمضان محمد عبدالرحمن67240

ناجح61503953.530.5234.034181836جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةماركو ٌسرى نصر هللا موسى67241

ناجح63.548405336.5241.035181934جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةماهر محمد قاسم رضوان67242

ناجح63.546.5404934.5233.5321819.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عثمان السٌد67243

ناجح60.549.54052.538240.536181934جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمحمد جبر عبدالعظٌم عثمان67244

ناجح59.544.5405337.5234.5331818.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمحمد حربى عبداللطٌف محمد67245

ناجح60.5464051.537.5235.5331819.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمحمد خالد احمد عبدالمجٌد67246

ناجح66504053.538.5248.0361818.533جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمحمد رفاعى شوقى مسعود67247
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ناجح63.550405238243.5321819.533جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمحمد عادل عبدالعظٌم عثمان67248

ناجح62.5484049.537237.0331816.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمحمد محمود عمرو محمد67249

ناجح6450405238244.0341817.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالقادر على67250

ناجح62.54339.55434233.0351717.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمحمود سلمان محمود سلمان67251

ناجح60.548.5395436238.031171834جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمحمود ٌوسف احمد عبدالقادر67252

ناجح68.55739.555.536.5257.0371818.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمصطفى مؤمن السٌد ابو الحمد67253

ناجح64.544.5405335237.033181535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمالك البدرى ابادٌر ودٌع67254

ناجح62.547.539.553.537240.0361818.532جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمٌخائٌل اضور مفٌد سالمه67255

ناجح60.550.5405538244.0341618.537جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةهشام طلعت عبدالعال مهران67256

ناجح61.547.5405437.5240.532181834جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةوسام عبدالودود محمد احمد67257

ناجح6146395537.5238.5381817.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةٌسى نبٌل نظٌر سولاير67258

ناجح7258405737.5264.5381818.536جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةٌوسف السٌد عبداللطٌف السٌد67259

ناجح62.5513855.537244.0361818.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةٌوسف غرٌب عبدالعظٌم محمد67260

ناجح64.5494054.537.5245.5361618.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاسراء حربً احمد السمان67261

ناجح6556405537253.035181835جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاسماء ابراهٌم محمد كامل67262

ناجح68514051.538.5249.0371818.533جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاسماء مجدى محمد جاهٌن67263

ناجح6652.539.550.538246.536181835جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاسماء محمد عبدالرحٌم محمد67264

ناجح6847.538.552.537.5244.036161837جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةامل محمد عبدالحمٌد محمد67265

ناجح68.547.54052.536244.5361818.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةامٌمه محمد ابراهٌم محمد67266

ناجح62.5524048.537240.037181635جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةانجى السٌد محمد عصمان67267

ناجح6349.5405238.5243.0361618.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةانجى مراد حسن عبدالرحٌم67268
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ناجح71.5563859.538.5263.5371818.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاٌه عادل احمد على67269

ناجح59.5493855.538240.0321818.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاٌه عبدالعال محمد عبدالعال67270

ناجح72594058.537.5267.0381818.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاٌه عماد احمد ابراهٌم67271

ناجح67484054.538.5248.033181734جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةاٌه محمد احمد عبدالحمٌد67272

ناجح67.551405338.5250.0381818.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةتحٌه بكرى عالم عبدهللا67273

ناجح68514053.538.5251.038181832جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةترٌزه عبدالسٌد جرس فهمى67274

ناجح5946405437.5236.5321816.536جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةخلود رشاد السٌد على67275

ناجح6345.54052.536.5237.530181734جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةخلود سامى طلعت عجمى67276

ناجح62.550405138241.5381816.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةخلود قدرى جاد عبداللطٌف67277

ناجح68.548405437.5248.036181734جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةدالٌا عبدالرؤوف محمد السٌد67278

ناجح53.5514054.537.5236.535181734جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةدالٌا ممدوح مطاوع عبدالرحمن67279

ناجح69.5544054.540258.037181734جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةدنٌا عبدالجواد الضبع سلٌمان67280

ناجح67.550405438.5250.0401817.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةرفقه شنوده جرس فهمى67281

ناجح6247.53952.539240.0341817.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةروحٌه عبداللطٌف عبدالعزٌز على67282

ناجح66464053.538243.5341719.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةزٌنب رمضان الدسوقى اسماعٌل67283

ناجح65.5464053.539244.038181933جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةسهٌر مجدى مشرقى ٌواقٌم67284

ناجح5943.54053.537233.034181737جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةشادٌه رفعت عبدالرحٌم عبدالرازق67285

ناجح65.548405136.5241.0391816.533جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةشرٌن تاٌل محمد محمد67286

ناجح71594057.539266.539181935جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةشهد حسن عبدالاله عبدالحمٌد67287

ناجح71544059.538262.5391818.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةشهد عاطف عبدالعال عبداللطٌف67288

ناجح63463954.538.5241.0371717.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةشٌماء حمدون عبدالصادق عبدالداٌم67289
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ناجح71.5524054.538.5256.5371718.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةشٌماء عادل الطاهر عبدالحمٌد67290

ناجح67.548405539249.5361717.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةصابرٌن صابر محمود خلف67291

ناجح68.547405437.5247.037171735جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعبٌر محمود احمد عالم67292

ناجح70.5573954.538.5259.537171935جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةغاده شوقى محمد هارون67293

ناجح7049405538.5252.537171932جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةفاٌزه احمد محمد شوشه67294

ناجح68.5534055.538255.0371718.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةكرستٌنا سمٌر رومانى كامل67295

ناجح7451405638.5259.537171836جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةلمٌاء عبدالباسط محمود احمد67296

ناجح5251.53747.534.5222.537171735جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمارى اشرف انداروس بدٌر67297

ناجح69.55436.55338.5251.5391717.536جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمارٌانا لطفى الوندى عبدالمالك67298

ناجح7155405539260.0391716.537جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالسٌد جرس فهمى67299

ناجح75.552395838.5263.0381818.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةملك عبداللطٌف شحات محمود67300

ناجح71.552365536.5251.035181935جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمنى محمد على عبدالرحمن67301

ناجح73.5553853.538.5258.5391919.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةمٌرنا رائد سامى فرج67302

ناجح6049375439239.0341918.536جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةنادٌه السٌد صالح عالم67303

ناجح7554405737263.038191936جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةندى محمود محمد عثمان67304

ناجح76.555405838.5268.038191834جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةندى محمود نور الدٌن محمود67305

ناجح65.548405735.5246.0371919.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةنعمه رمضان ابراهٌم احمد67306

ناجح67534056.534.5251.0381918.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةنورهان بهاء فهٌم احمد67307

ناجح7451.53756.532251.0301818.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةنورهان عنتر احمد ابراهٌم67308

ناجح7359395839268.037191933جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةهدى السٌد البدرى عبدالراضى67309

ناجح7549.5405838260.5381918.534جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةوفاء رافت محمد عثمان67310
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ناجح64494053.537243.5331918.535جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةٌسرا عبدالمحسن امٌن السٌد67311

ناجح47.5333151.524187.032181736جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةابراهٌم عصام ابراهٌم احمد67312

ناجح47.5353052.527192.0321917.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاحمد ابراهٌم محمد محمد67313

ناجح49.538.52850.528.5195.028181936جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاحمد سعد كمال ابوالمجد67314

ناجح67.542.529.55232.5224.0311816.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالباسط اسماعٌل حفنى67315

ناجح52.539.535.552.530.5210.5321817.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالحمٌد احمد فراج67316

ناجح53.538325228203.533181636جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةجمال عبدالناصر عبدالعال فراج67317

ناجح5436.536.55128.5206.5311716.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةخالد على خلٌفه على67318

ناجح593837.55429217.536191537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةصابر محمد صابر عبداللطٌف67319

ناجح8050.539.56039.5269.5361917.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالسالم عارف اسماعٌل67320

ناجح60.540355228215.5351917.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةعبدهللا على محمد حسن67321

ناجح61.539365334.5224.031191936جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةعبدالمنعم على ابو زٌد ابراهٌم67322

ناجح544336.553.529216.0351916.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةعلى عبدالرؤف محمد حامد67323

ناجح62.550365735240.5331918.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةعمر فؤاد العالم محمد67324

ناجح63.543.537.55334.5232.0351916.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةكرٌم ناصر محمد هارون67325

ناجح44.5323241.521.5171.531171536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمود محمد67326

ناجح52.532.52745.525182.530191737جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن محمد حسٌن67327

ناجح6241345233.5222.5351814.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمحمد شمس الدٌن محمد حفنى67328

ناجح473731.54725187.531181636جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمحمد عبدهللا احمد محمد67329

ناجح4434.533.55625.5193.5321816.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمحمد مادح احمد عبدالكرٌم67330

ناجح42.553.525.55233.5207.030181736جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمحمد معروف محمد احمد67331
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ناجح62.555.530.55433.5236.036171836جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمحمود خالد رضوان محمد67332

ناجح48.548.5255433209.032181736جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمحمود خالد محمود ابراهٌم67333

ناجح595331.55737.5238.036191837جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالحلٌم مصطفى احمد67334

ناجح50.550.529.55231213.533191736جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةنبٌل على حسٌن حسن67335

ناجح56.554.532.553.536233.035181736جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةولٌد انور على عبدهللا67336

ناجح4452.526.547.529199.526181837جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةٌحى محمد ابراهٌم احمد67337

ناجح6053284929219.034181837جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةابتسام عبدالسالم محمد امبابى67338

ناجح55.551.527.548.529.5212.5351817.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاحالم محمد حسن حسنى67339

ناجح73.552.528.54832.5235.0351817.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاسماء حمدى عبدالحمٌد احمد67340

ناجح68.5532950.534.5235.536171836جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاسماء عبدالباسط على احمد67341

ناجح54.55326.54829211.0331915.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاسماء مادح محمود محمد67342

ناجح4852.529.54729206.031191836جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةامل عبدالفتاح احمد محمد67343

ناجح74.55531.555.534.5251.037191836جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد عابدٌن محمد67344

ناجح67.5573255.538.5250.536181837جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاٌه انور على عبدهللا67345

ناجح5054.5315135.5222.036191836جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاٌه رفعت مصطفى احمد67346

ناجح655030.54932.5227.0351917.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةبسمه ابراهٌم سعدالدٌن امٌن67347

ناجح735130.54836.5239.0361915.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةبسمه الجالس احمد محمد67348

ناجح61.54635.535.524.5203.0381913.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةبسمه محمد السٌد محمد67349

ناجح7760405939275.0401918.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةخلود احمد رفاعى محمد67350

ناجح7559.5405540269.5401916.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةخلود حسٌن محمد حسن67351

ناجح78604058.540276.539191736جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةخلود خالد احمد محمد67352
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ناجح69.55639.54733.5245.540181437جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةدالٌا متولى عابدٌن محمود67353

ناجح78584059.539.5275.040191836جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةدعاء صادق صابر عبدالرحمن67354

ناجح69.558404636.5250.0361818.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةدمٌانه عبدالمسٌح عقوب عوض67355

ناجح7457.54055.534261.039181836جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةدنٌا الدردٌر محمد السمان67356

ناجح7758.539.55740272.0391718.535جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةدنٌا عاطف خلف احمد67357

ناجح5947.534.53626.5203.528171336جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةدٌنا على عبدالحمٌد احمد67358

ناجح735439.54330239.5401815.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةرتٌبه عكاشه صدٌق محمد67359

ناجح7460405536265.039181736جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةرحمه رضوان محمود ابو المجد67360

ناجح76.5604058.540275.039181637جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةساره محمود عبدالحمٌد احمد67361

ناجح71.5584046.529.5245.5391815.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةسماح سعدالدٌن نورالدٌن محمد67362

ناجح6352394425223.036181637جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةسمر عبدالصمد عمر محمد67363

ناجح69.559405940267.540161736جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةسها محمد على محمد67364

ناجح71.5573937.531236.0391715.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةشرٌهان على نور الدٌن على67365

ناجح60.55339.54025218.039181636جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةشوٌكار احمد على اسماعٌل67366

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالناصر صابر عبدالرحمن67367

ناجح56.54133.540.522193.537181936جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةصفاء رفعت عبدهللا محمد67368

ناجح69.552.54043.529.5235.039162037جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةفاطمه حسن محمود ابو المجد67369

ناجح7355.539.55537260.040182036جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمارٌنا فكرى عطٌه جرٌس67370

ناجح46.53732.547.520183.5301816.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمنار معروف محمد احمد67371

ناجح774839.55034.5249.039181936جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةمنى عبدالحمٌد ابوالحمد احمد67372

ناجح72.54739.549.533.5242.0391818.537جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةنعمه رٌاض خله شرقاوى67373
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ناجح7148.54049.534243.0381918.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةنورهان حمدى محمد على67374

ناجح75.553405234.5255.038181836جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةنورهان مصطفى على عبدالرحمن67375

ناجح70.54538.54830.5232.539191836جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةنورٌن ابوالفتوح عزالدٌن على67376

ناجح71.5544058.537261.039192037جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةهدى عبدالحكٌم ابراهٌم حسٌن67377

ناجح8060406039.5279.539192036جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةهدٌر رافت محمود محمد67378

ناجح59.540.530.54221193.530181836جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةهناء فوزى السٌد احمد67379

ناجح6245.530.54823209.0351819.536جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةهند فارس رضوان عبدهللا67380

ناجح6348.5355024.5221.035181936جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةوالء احمد حسن احمد67381

ناجح715839.55834.5261.029192037جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةوالء عبدالفتاح عبداللطٌف سعدالدٌن67382

ناجح7860406040278.039182036جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةٌارا ٌاسر محمود ابراهٌم67383

ناجح6750.539.55333243.0351716.534جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاحمد جاد كرٌم ٌونس67384

ناجح6547.54052.530235.034181635جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاحمد خلف خلٌفه محمد67385

ناجح69483748.538240.5331814.533جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاحمد عزت محمد الدردٌر67386

ناجح654939.550.532.5236.5311613.537جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالتواب عمران67387

ناجح534932.545.527207.0301613.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالراضى على67388

ناجح554736.54430.5213.0321514.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاحمد محمود احمد فؤاد67389

ناجح73.548.5384633239.033171435جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاسالم اسعد محمد سلٌم67390

ناجح67.55037.552.530.5238.0321614.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاسالم عبدالرحٌم ابراهٌم محمد67391

ناجح785739.55437265.534171537جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاكمل حاتم فواز صادق67392

ناجح745239.557.538261.035171535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةالحسٌنى على امٌن السٌد67393

ناجح7858.53958.540274.037171438جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةالٌاس احمد محمد جود67394
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ناجح72.547.535.55834.5248.0401714.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاٌهاب توفٌق محمد توفٌق67395

ناجح73.55537.55938.5263.536171538جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةثابت شعبان حماد ثابت67396

ناجح6750.537.55732244.0361614.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةجمال اٌمن ابوالمجد محمد67397

ناجح7650.537.55937260.034171436جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةجمال عبدالناصر محمد عبدالمغٌث67398

ناجح76.55337.557.539263.535171636جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةحازم نتاج جاد عبدالنعٌم67399

ناجح63.54631.55431226.030161437جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةحمد محمود ثابت محمد67400

ناجح69.55335.55435247.035181436جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةحمدى حمٌد خالف مصطفى67401

ناجح65.54731.55033227.030171435جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةحمدي محمد عبداللطٌف عمران67402

ناجح7659.538.55540269.035181636جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةخالد التمساح احمد عبدالمغٌث67403

ناجح69573551.532244.5351817.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةخالد الضبع عبدالرحٌم عبدالراضى67404

ناجح67.555.538.550.530242.0331817.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةخالد جمال عبدالهادى ٌونس67405

ناجح73584048.530.5250.0371816.537جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةذٌاد ٌوسف راضى ٌوسف67406

ناجح67513848.528.5233.036171736جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةرسالن سٌد حماد رسالن67407

ناجح67.552405030239.5361718.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةروحٌم عبدالرحٌم عبدالعاطً عبدالرحٌم67408

ناجح79604059.540278.5371717.538جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةزٌاد احمد عبدهللا ابراهٌم67409

ناجح79.560405938276.5371617.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةزٌاد سامح فوزى على67410

ناجح675239.550.533.5242.537161636جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد عبداللطٌف صدٌق67411

ناجح77.560405739.5274.037171838جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةسمٌر غانم عبدالاله فضل67412

ناجح5551304526.5207.537171736جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةشادي اهاب عبدالناصر فالح67413

ناجح68.5524049.533243.0371716.537جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةشاهر عادل حلمً جاد67414

ناجح665538.549.529.5238.5341816.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةشهاب نجاح عبدالعاطى على67415
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ناجح73.556375130247.537181836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةطارق هانى عطٌه محمد67416

ناجح72.5564052.532.5253.537161736جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةطالل محمد منصور حسٌن67417

ناجح75.5593850.531.5254.537171838جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدالجٌد جمال احمد محمود67418

ناجح7258385132251.0371717.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدالحفٌظ رفعت محمد السمان67419

ناجح70.557365228.5244.036161536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حسٌن محمد حسن67420

ناجح7359395232255.037181537جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ممدوح محمود احمد رضوان67421

ناجح71593851.533.5253.0361715.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ٌاسر محمد امٌن67422

ناجح595229.548.531220.035161437جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم ٌاسر عبدالرحٌم عبداللطٌف67423

ناجح73.553.538.552.536254.0391816.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز الجمل علً صادق67424

ناجح6354324933231.0381816.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز النحاس صدٌق عبداللطٌف67425

ناجح63.547.5395333236.040181836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدالاله رشاد فاٌز السٌد67426

ناجح68.547.532.549.532.5230.536161637جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدهللا الدٌب مهران محمد67427

ناجح76563856.539265.538181837جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد جبرٌل احمد67428

ناجح7559.53755.538265.038181836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود محمد عل67429ً

ناجح6240.5274427200.535161536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعشري خالد عشري ماجد67430

ناجح60.549335132.5226.037171736جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعالء احمد مظهر حماد67431

ناجح71.540.535.55131229.537181735جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعلً ابو العز العربً صبري67432

ناجح68423749.531227.535171737جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعلً محمد مهدي عل67433ً

ناجح77.5604059.540277.038161836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةفارس امجد قناوي فارس67434

ناجح745033.55033.5241.038151837جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةفارس حمدان محمود عمر67435

ناجح6045.531.549.532218.537181836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةكرٌم طارق عبدالرحٌم بدري67436
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ناجح584733.55132221.536181835جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمازن رافت ابراهٌم عل67437ً

ناجح72.548.53451.533.5240.038181838جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد ابو العز فخر هللا على67438

ناجح7452.53351.533.5244.538181836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد الجزاٌري حمدان رضوان67439

ناجح59.5413348.529.5211.538161836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد العارف عثمان حسن67440

ناجح68.546.533.550.535234.038181737جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد انور زٌدان السٌد67441

ناجح70.552325031235.535181736جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد حاتم فواز صادق67442

ناجح6850.5364831233.534171737جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد حامد احمد عباس67443

ناجح6849.53250.532.5232.532171736جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد حمدي جبرٌل السٌد67444

ناجح71.5583953.534256.038171737جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان جاد الرب صدٌق67445

ناجح7259395330.5253.538171736جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد عٌد محمد رضوان67446

ناجح7155.536.55336.5252.536161735جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد محمود احمد فؤاد67447

ناجح73.55838.554.537.5262.038181635جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد ناجى ابو ضٌف ابو العال67448

ناجح75.55839.55740270.039181738جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر مسعد محمد67449

ناجح75.552.539.55737.5262.0371815.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمود بهاء طلعت حلم67450ً

ناجح7356395738263.036181738جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمحمود علً جاد سٌد احمد67451

ناجح74.556.538.556.537.5263.537181738جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد محمد السهول67452ً

ناجح7458.54057.536.5266.538181737جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمصطفى حسن محمد حسن67453

ناجح7250.5385432246.5291815.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمصطفى عبداللطٌف احمد عبداللطٌف67454

ناجح72.55439.554.536256.537181737جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمصطفى عبدالناصر فؤاد حسن67455

ناجح7355395238257.033181537جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمنصور منتصر منصور عطٌت هللا67456

ناجح6854.53453.531.5241.537181637جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةٌاسر عبد ربه محمد عبدالخالق67457
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ناجح53.53929.55329204.033181536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد ابو عمره محمد67458

ناجح6855375434248.036161636جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةٌوسف محمود صابر عصام67459

ناجح7356375633.5255.535181737جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةٌوسف مؤمن نعمان محروص67460

ناجح78.55939.557.537271.538181836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةابرار مادح احمد محمود67461

ناجح765429.55232243.538181735جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاسماء حٌدر فكري محمد67462

ناجح78.5563052.538.5255.536181835جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاسماء كمال على رشوان67463

ناجح7858406039.5275.536181837جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةالزهراء اشرف زٌدان السٌد67464

ناجح6745.53448.528223.032181735جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةامانى ابراهٌم سلٌمان ابراهٌم67465

ناجح78583752.538.5264.035181836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةامانى عبدالرؤف جوده السمان67466

ناجح6844.528.550.532223.534181735جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةامل محمد مصطفى عل67467ً

ناجح7858.539.559.539274.534181736جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةامنٌه رافت صدقى عصر67468

ناجح5843.5314327.5203.030181536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةانجى انور احمد عبدالمبدى67469

ناجح5040.524.543.526.5185.031181535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاٌمان العرٌان محمد عبدهللا67470

ناجح64.541.53452.528.5221.033181635جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاٌه حاتم خلٌفه عبدالراض67471ً

ناجح62.55236.555.529.5236.033181836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاٌه حٌدر الفولً عل67472ً

ناجح70.55135.550.531238.534181735جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاٌه سعٌد علً صادق67473

ناجح724934.549.531236.033181536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةاٌه عوٌضه محمد عبداللطٌف67474

ناجح63.556355728.5240.036.5161835جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةبسنت ممدوح نعمان غال67475ً

ناجح63.542.531.551.527.5216.5331816.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةخلود امجد عكاشه سلٌمان67476

ناجح7645.5365133.5242.036181636جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةدعاء تمساح محمد محمود67477

ناجح74.551395633253.535181836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةدعاء محمد عبدالموجود حسن67478
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ناجح564532.55227.5213.032161837جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةدعاء محمود علً محمد67479

ناجح6539.534.550.531220.537181836جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةدنٌا خالد عطا عل67480ً

ناجح6749.537.551.531.5237.033181835جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةدنٌا عبدالحلٌم عبدالحافظ ابراهٌم67481

ناجح7960406037.5276.531181837جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةدٌنا المشوادى عكاشه سلٌمان67482

ناجح71.544.53447.529.5227.0341817.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةدٌنا حامد عٌسى عبدالرحٌم67483

ناجح7857.539.56039274.0371817.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةرانٌا علً عبدالباسط عبدالحمٌد67484

ناجح75.54433.549.531.5234.0361817.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةرحاب تمساح محمد محمود67485

ناجح74.545385032.5240.035181735جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةرحاب رضوان تهامً محمد67486

ناجح75.55638.54734.5251.5371816.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةرحمه محمد فتحى عبدالرحمن67487

ناجح6848.537.54929232.034181735جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةرضا زرعً محمود عبداللطٌف67488

ناجح54402744.523.5189.0281613.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةزٌنب ناصر مصطفى شبٌب67489

ناجح785538.55838.5268.0341815.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةسمر عاصم احمد محمد67490

ناجح775738.55135.5259.0371617.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةسمٌه حمدان محمود عمر67491

ناجح78.5603957.537272.0381817.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةسمٌه مؤمن فؤاد حموده67492

ناجح76463646.530234.5351817.537جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةسهام معتصم صبري احمد67493

ناجح69.54334.546.531.5225.0351417.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةشهد حسنً موسً عبدهللا67494

ناجح7859406040277.0351916.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةشٌماء الدٌب احمد عبدالمغٌث67495

ناجح7960406040279.0381816.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةشٌماء صبري جاد عبدالنعٌم67496

ناجح745134.546.530236.0321816.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةشٌماء عبداللطٌف عبدالنعٌم عبداللطٌف67497

ناجح6943.530.545.530.5219.032161736جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةشٌماء على ابراهٌم عمر67498

ناجح78.554.535.54931.5249.0361817.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةضحى محسن صالح رفاع67499ً
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ناجح6642.5364533222.5391715.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعال انور احمد على67500

ناجح6937.537.53525204.0361815.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةعلٌاء ناجً محمد عصر67501

ناجح67.552.5385229.5239.535171536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةغاده رجب محمد عل67502ً

ناجح71563749.527.5241.0361814.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةفاتن صبري احمد السمان67503

ناجح5036.537.548.521193.536171336جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةفاطمه الزهراء احمد جبرٌل سلٌمان67504

ناجح69513746.527.5231.0351613.537جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالراضً سعد زروق67505

ناجح70.549385127.5236.036181436جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةفاٌزه احمد محمد عبدالرسول67506

ناجح75594059.539.5273.036181435جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةفرح المشوادى عكاشه سلٌمان67507

ناجح7449384726234.036181536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةفطوم حجاج جبرٌل احمد67508

ناجح7658384435251.036181335جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةقمر فاٌز على فاٌز67509

ناجح72.5563759.538263.0351815.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةلطٌفه حشمت احمد عط67510ً

ناجح725637.550.531.5247.5341813.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةلمٌاء كمال جبرٌل محمود67511

ناجح6343.53845.525215.033161636جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمروه مؤمن عبدالباسط عبدالموجود67512

ناجح715636.55229.5245.0381813.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمرٌم موسً عبدالحمٌد عٌس67513ً

ناجح64.544.536.549.527222.0341514.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةملك ضاحً رجب محمد67514

ناجح67.551.535.55430238.535171535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةملك علً محمد عبدالمبدي67515

ناجح714836.552.529.5237.537171436جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمنار ابو الحمد عطٌه احمد67516

ناجح69.553385529244.5381814.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمنار محمد جبرٌل السمان67517

ناجح735737.55532.5255.039161436جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمنه هللا احمد فتحى عبدالرحمن67518

ناجح7657.538.551.532.5256.0401616.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمنه هللا عبدالجواد فواز احمد67519

ناجح6443334924213.032181536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمنه اٌسم بدرى عبدالنعٌم67520
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ناجح75.55639.55333.5257.537181737جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةمى خالد عبدالرحمن الطاهر67521

ناجح73524050.536251.538181736جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةنجوى مؤمن عبدالرحٌم رسالن67522

ناجح745238.55129244.5371817.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةنحمده ٌاسر عابدٌن سباق67523

ناجح77594055.537.5269.0371817.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةنرمٌن حسنى مرازى ابو زٌد67524

ناجح73.5514051.532.5248.5351817.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةنهى الضبع عبدالرحٌم عبدالراضى67525

ناجح74.5513650.532244.0341816.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةنورهان محمد امٌن رضا67526

ناجح63.544.534.549.528.5220.5331616.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةهاجر الباتع جابر دروٌش67527

ناجح68.55237.54928235.034181735جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةهاجر عبدالجبار صابر ترك67528ً

ناجح7353.5404830244.537181635جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةهاجر مرزوق صدقى عمر67529

ناجح73.5504051.537.5252.5391815.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةهناء محمد محمود حماد67530

ناجح74.555.54053.534.5258.036181636جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةهٌام مؤمن عبدالرحٌم رسالن67531

ناجح73.553.539.552.535.5254.5381816.536جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةوفاء حمدي سلٌمان ابراهٌم67532

ناجح64.54839.54930.5231.5371815.537جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةوالء الدٌب احمد محمد67533

ناجح7246.539.55029237.0371816.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةوالء كرم عزت حلم67534ً

ناجح7137.53747.525218.035181736جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن احمد على فاٌز67535

ناجح7351.5405137252.5391816.535جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن اٌمن بدر عبدالنعٌم67536

ناجح70.54939.55235.5246.537181635جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حاتم عبدهللا ابراهٌم67537

ناجح735339.55031.5247.037181636جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن فالح محمد عبدالتواب67538

ناجح70.556405335.5255.0361814.537جرجامدرسة مزاتا والشٌخ جبر االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ٌاسر السٌد برنس67539

ناجح69.547405532.5244.037181836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم عطى ابراهٌم عبدهللا67540

ناجح7250385533.5248.5351718.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم على ابراهٌم احمد67541
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ناجح72.557.54057.532259.5361718.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةابوالمجد محمد عبدالغفار محمد67542

ناجح72.546395531.5244.0371616.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد البدوى عبدالحفٌظ قاسم67543

ناجح63.547.535.556.528.5231.5381318.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد خالد مصطفى سٌداحمد67544

ناجح6349385532237.0341518.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد سٌد عبدهللا محمد67545

ناجح594839.55632.5235.030171836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالحمٌد عبدالغفار محمد67546

ناجح66.546.537.556.532239.033151937جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالعاطى احمد فراج67547

ناجح75.55639.556.534261.540171937جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عرفان احمد حسان67548

ناجح6948.5405633246.5351717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عصام سٌد عبدالرحٌم67549

ناجح70.5513653.531.5242.5331417.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد على مصطفى محمد67550

ناجح78.55437.55532.5257.5341517.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محسن عبدالحمٌد هرٌدى67551

ناجح76.5573758.538.5267.537151938جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدهللا احمد67552

ناجح754838.55533249.5381518.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود محمد احمد67553

ناجح78.5593959.537.5273.5391618.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد مهران السٌد محمد67554

ناجح735137.55633.5251.0321518.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد هاشم احمد محمد67555

ناجح73.54836.55733248.037171936جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاسالم عاطف عبدالمعز السٌد67556

ناجح75.559.5395837.5269.538171938جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاشرف مؤمن امٌن على67557

ناجح7152.538.55732.5251.535171736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاالمٌر ناصر االمٌر عبدهللا67558

ناجح78.558.538.55839272.534171836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةالمعتصم ناجح السٌد محمد67559

ناجح71.550385933.5252.0341617.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةامام احمد ابراهٌم احمد67560

ناجح73.54937.556.533249.539171838جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاٌهاب اشرف احمد احمد67561

ناجح694937.556.532244.0351616.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةجمال عبدالناصر عباس فراج67562
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ناجح58.54937.555.532.5233.036161836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةحسن عبدالرافع ناٌل حسٌن67563

ناجح7050365833.5247.5381516.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةحسٌن ابوالحمد محمد محمد67564

ناجح77.5503656.533253.0371717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةرفعت اسماعٌل عبدالعزٌز احمد67565

ناجح76.55138.56033.5259.5361717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد عادل عبدهللا احمد67566

ناجح714937.556.532246.0331617.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد فهد بركه عبدالرحٌم67567

ناجح70493556.533243.5321616.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةسراج الدٌن عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم67568

ناجح76563759.535.5264.0391717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةسراج عبدالوارث على عبدالمجٌد67569

ناجح74503856.533251.535171737جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةشرٌف اٌمن جابر محمد67570

ناجح76.55338.555.537260.535171837جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةشنوده سعٌد فهٌم بولس67571

ناجح6750.5365530.5239.035151736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةصدام حسٌن عبدالحمٌد هرٌدى67572

ناجح705035.555.532.5243.5391717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةصالح اشرف عبدالغنى ابورحاب67573

ناجح65.547.5375632238.038151536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةصالح عبدالناصر عطا ابوزٌد67574

ناجح7252365831.5249.532161636جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدالبارى عبدالحفٌظ محمود ابوالوفا67575

ناجح7659395933.5266.537171836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد صبرى عبدالحمٌد عبداللطٌف67576

ناجح674836.54829228.534171539جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبده احمد محمد67577

ناجح714937.55633.5247.0401817.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم حسٌن عبدالرحٌم السٌد67578

ناجح73.550.535.554.534248.0371616.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدالاله خٌري علً احمد67579

ناجح74.5563859.534262.0391817.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا جبرٌل بعٌره احمد67580

ناجح765335.559.534.5258.5401617.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا مراد احمد احمد67581

ناجح74.555.535.55833256.5381517.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدالمعز عبده السٌد احمد67582

ناجح6647.538.556.526.5235.0341614.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدالناصر احمد عبدالحمٌد احمد67583
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ناجح745538.558.534.5260.538171736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب سٌد عبدالوهاب محمد67584

ناجح694837.553.532.5240.5321514.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب هاشم عبدالحمٌد السٌد67585

ناجح62.548.535.551.531.5229.5331516.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعرفات عبدالراضى محمد على67586

ناجح62473753.529.5229.0311613.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعالء الدٌن ثروت موسى خلٌل67587

ناجح76.5553857.535262.0401616.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعلى حماده على عبدالشافى67588

ناجح775735.558.537265.0371617.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعلى سعد احمد السٌد67589

ناجح67.548325732236.534161836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعماد عٌاد توفٌق شاروبٌم67590

ناجح72.55136.554.533247.538151736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعمار صالح احمد حسن67591

ناجح7450.537.552.532.5247.0361616.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعمار عمر احمد محمد67592

ناجح64.5503456.533238.0301515.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعمر عزالدٌن احمد ابوزٌد67593

ناجح76.55738.55736.5265.537161837جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعمرو خالد عبداللطٌف عبدالمجٌد67594

ناجح71493455.532241.536161536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةفارس ابوالسعود امٌن محمد67595

ناجح75.555395835262.5361717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةفارس عادل عبدهللا احمد67596

ناجح75.5513558.531251.035171636جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةكٌرلس ابراهٌم جادالرب جادالكرٌم67597

ناجح72.55637.55936.5261.5381718.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمازن شحات حسٌن عبدالرحٌم67598

ناجح735136.55631.5248.039161736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد محمد فراج67599

ناجح72.549.5395531.5247.530181736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد محمود ابوالوفا67600

ناجح69.5503955.532.5246.5361816.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد الصٌاد عٌسى على67601

ناجح745439.55832257.538141738جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن عبدالباسط محمد67602

ناجح78594059.538.5275.040182037جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد خالد محمد عبدهللا67603

ناجح68.551.539.559.533252.0381618.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد سعد عبدالرحمن احمد67604

(729)



ناجح74564057.535.5263.0371618.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد شحات جابر محمد67605

ناجح644936.553.525228.032161636جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ضاحى محمد ابراهٌم67606

ناجح73.5584058.537.5267.538181838جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد طلعت محمد عبدالهادى67607

ناجح7759406037.5273.5391817.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالبر محمود على67608

ناجح6851.539.55732.5248.539181538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحٌم احمد احمد67609

ناجح61.54435.546.525212.5291516.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالعاطى احمد فراج67610

ناجح6145.529.55025211.0291615.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبداللطٌف محمود على67611

ناجح7153.54058.531.5254.5341816.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عزالدٌن احمد احمد67612

ناجح64.550405828.5241.0351716.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد محمد كمال سٌداحمد67613

ناجح62.54938.55230232.0311617.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى محمود محمد67614

ناجح56504053.528227.5271818.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمود ابوالفتوح محى الدٌن محمد67615

ناجح7657.5405638.5268.0381618.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالهادى محمد67616

ناجح63.552405831.5245.0381517.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمود حٌدر عادل محمد67617

ناجح77.558.54058.537.5272.038162036جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمود طارق عبدالفتاح اسماعٌل67618

ناجح6350.539.556.531240.537171936جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحمود منصور احمد عبدالرحٌم67619

ناجح675437.55530243.531181638جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى اٌمن مصطفى محمود67620

ناجح67.553405933252.538142038جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد احمد احمد67621

ناجح64.55036.550.527.5229.034181536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود ابراهٌم محمود67622

ناجح65.55138.553.531239.5341816.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنادر سالمه محمد سالمه67623

ناجح7658386034266.037181736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةولٌد كمال حسن احمد67624

ناجح735338.558.537260.037181736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةٌسى مجدى عطاهللا جرٌس67625
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ناجح68.547375733.5243.0311816.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد امٌن محمد67626

ناجح70.553.537.553.537.5252.530181638جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف صالح الدٌن عبدالمنعم عبدالغنى67627

ناجح66.54939.55832.5245.5371815.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةٌونس عبدالفتاح محمد محمد67628

ناجح73.556.539.549.532.5251.534181736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةابتسام عبداللطٌف محمد عبداللطٌف67629

ناجح70.5553755.532.5250.530181736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاسراء جابر عبدالرحٌم محمد67630

ناجح7454.5395632.5256.034181737جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاسراء حٌدر عٌسى مصطفى67631

ناجح72.555.536.55736.5258.0371616.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةالشٌماء احمد محمود ابوالوفا67632

ناجح69.55339.557.533252.531181736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةامل حسٌن عبدالغنى ابورحاب67633

ناجح7457.537.558.534.5262.038181736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةامٌره جبرٌل سٌد محمد67634

ناجح69.554.536.555.534250.0351816.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةانهار امام عٌسى امام67635

ناجح60.549.539.55427.5231.033181637جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان جاد احمد حسٌن67636

ناجح71.55636.555.534253.531181538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان جمال السٌد جمعه67637

ناجح73.553.539.55831.5256.036181437جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالرحمن محمد عبدالموجود67638

ناجح755837.55837.5266.036181636جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان مختار عبدالحمٌد عبدالمجٌد67639

ناجح7859.53959.536272.0381817.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاٌه بدوى عبدالرحٌم دروٌش67640

ناجح7757.537.55838.5268.538171836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاٌه خالد رمضان عبدالعلى67641

ناجح775537.558.534.5262.536181838جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد عبدالاله احمد67642

ناجح77.55937.55739.5270.536181838جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةبسمله محمد عبدالباسط محمد67643

ناجح73.550.5395432249.0341816.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةبسمه نصار فتحى مرسى67644

ناجح7455.53652.534252.0321816.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةتغرٌد احمد محمد عبداللطٌف67645

ناجح705336.554.532246.0321815.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةتغرٌد حمام احمد عبدالرحٌم67646
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ناجح74.552.538.558.533257.0341815.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةتهانى عادل عبدالظاهر محمد67647

ناجح74553955.533256.5381815.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةجٌهان ابراهٌم رفله معوض67648

ناجح7554.5395334.5256.0351816.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةجٌهان سٌد على السٌد67649

ناجح73.552365632.5250.0341815.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةحسناء جبرٌل احمد محمد67650

ناجح765734.55737.5262.037171636جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةحسناء محمد السٌد حسٌن67651

ناجح7053375733.5250.5341817.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةحسناء ناجح عابدٌن احمد67652

ناجح74.551375934.5256.0361817.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةخلود عمر محمد حسن67653

ناجح77.5563657.534.5261.537181738جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةدعاء السٌد جاد هارون67654

ناجح74.55736.557.533.5259.037171738جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةدعاء السٌد على عثمان67655

ناجح72.552.5375433.5249.534181737جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةدعاء رمضان صبره ابوزٌد67656

ناجح75.551.5365634.5253.5341817.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا جابر عبدالصبور عالم67657

ناجح71.552335932.5248.0361718.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةرانٌا رافت محمد احمد67658

ناجح76.557375637263.5381716.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةرزان روؤف ابراهٌم قالده67659

ناجح735637.556.534257.034161738جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةرودٌنا محمد صابر احمد67660

ناجح76.550.5365732252.0361616.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب احمد محمد احمد67661

ناجح7655.53657.533258.0371617.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدهللا محمود عبداللطٌف67662

ناجح6849.5335531.5237.0361717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةسحر احمد ابوالوفا محمد67663

ناجح76.553.53656.534256.531151636جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةشرٌن عالء محمد محمد67664

ناجح76.5543758.533259.0341717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةشهد حسن عبدالرحمن محمد67665

ناجح72553758.534.5257.0351618.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةشهد مجاهد عبدالعلٌم احمد67666

ناجح69.555365931.5251.0311518.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةشهٌره حمدى سعدالدٌن احمد67667
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ناجح73583659.532.5259.0351718.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةشٌرٌن احمد محمد حسان67668

ناجح765636.55931.5259.0361617.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء حاتم حسن الطٌرى67669

ناجح57.547.532.557.529224.027171336جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء رمضان احمد عبدالموجود67670

ناجح7456.5365832256.5281717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء على ابراهٌم محمود67671

ناجح7158.5365331.5250.0311717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةصفاء ابوالسعود السٌد جمعه67672

ناجح70543756.532.5250.0311517.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعطٌات محمد عبدالظاهر محمد67673

ناجح7652.53758.535.5259.5341715.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعال حسٌن احمد حامد67674

ناجح7556385832.5259.536161836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعال عارف عبدالصبور عالم67675

ناجح75.5573758.534.5262.5351618.539جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعلٌاء محمد على محمد67676

ناجح7758375934.5265.535181736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه اشرف عبدالنعٌم عبدالرحٌم67677

ناجح71.556.536.55832.5255.033151836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالناصر عبدالحمٌد محمد67678

ناجح7457.537.558.536263.5361618.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد سعد موسى67679

ناجح74.56036.55935265.0351714.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد عبدالرحمن احمد67680

ناجح74.555375728.5252.0331717.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةفاٌزه احمد عبدالاله خالف67681

ناجح74543658.532254.5331717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةفرحه احمد حسن قناوي67682

ناجح625337.55530.5238.0321416.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةفرحه سٌد على حسٌن67683

ناجح7556375834.5260.537171735جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةفرحه سٌد على عبدالنبى67684

ناجح76.55836.559.538.5269.036171736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةلقاء عمر احمد محمد67685

ناجح64.553375431239.532161636جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةلٌلى محمد عطا ابوزٌد67686

ناجح73.555385734.5258.037181736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمارٌنا نادر االمٌر لبٌب67687

ناجح73.559376037266.537181836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمحاسن رفعت عبدالرحٌم دروٌش67688
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ناجح76.555.536.558.536263.0351716.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمروه محمود محمد حسن67689

ناجح6951.53451.530.5236.531171437جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةملك عالء احمد على67690

ناجح71.55336.556.532249.531171736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةملك مصطفى عبدالعزٌز محمد67691

ناجح73.5543756.533.5254.5341717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةملك مطاوع مصطفى احمد67692

ناجح74.554375735257.5371717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمنار احمد عبدالستار عبدالرحٌم67693

ناجح74.558.536.55736.5263.0361715.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمنار جمال محمد احمد67694

ناجح755535.557.537.5260.5361615.537جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةمها منصور بدرالدٌن السٌد67695

ناجح7550.5375531.5249.0291616.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةموده محمد عبدالعزٌز امٌن67696

ناجح77.551.53756.532254.532171536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنجاه عبدالناصر مصطفى احمد67697

ناجح68.555365228239.5361515.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنجوى بخٌت خلف جاد67698

ناجح76.5573857.537266.038161736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنداء مٌالد فكرى عٌسى67699

ناجح77603859.539273.539171838جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةندى احمد عبدالغفار سٌداحمد67700

ناجح7751.5395936.5263.037171838جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنرمٌن صالح هالل جاهٌن67701

ناجح67.551.5375130.5237.535171636جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنعمه جبرٌل صدٌق محمد67702

ناجح66.55135.554.530.5238.030181336جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنهاد حمدى محمد احمد67703

ناجح66.553375628240.5291616.538جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنورا البدوى عبدالحفٌظ قاسم67704

ناجح76.55538.558.535.5264.0381818.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنورا جبرٌل محمود محمد67705

ناجح71.55539.55534.5255.536181838جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنورهان اشرف عمر عابدٌن67706

ناجح74.55837.555.534259.532191836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنورهان اٌمن مصطفى محمود67707

ناجح72583855.534.5258.034181837جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةهاجر السٌد محمود السٌد67708

ناجح7456.538.555.531.5256.033171836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةهاجر مختار احمد محمد67709
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ناجح7256.5395733257.534171836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةهاجر ممدوح كامل على67710

ناجح745837.557.533.5260.534191835جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةهدٌر اشرف عبدالحمٌد عبده67711

ناجح70.55639.556.533255.534.51717.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةهٌدى رفعت شكرى جرٌس67712

ناجح735537.555.532253.0341516.536جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةوالء احمد السٌد خلٌل67713

ناجح765536.556.534.5258.535161836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةوالء جالل محمد عبدالاله67714

ناجح67.554.5365531.5244.531171839جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةوالء محمد احمد حسن67715

ناجح745938.55833262.535171736جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةوالء محمد عبدالرحمن محمد67716

ناجح77583958.536.5269.036181738جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةوالء هشام جبرٌل احمد67717

ناجح68.55038.551.528236.532161836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةٌاره حامد هالل جاهٌن67718

ناجح77594058.537271.537181837جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن احمد موسى اسماعٌل67719

ناجح7954405939271.036181836جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمود الرملى عطا67720

ناجح64.543.538.55937242.534.51816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةابانوب رومانى حلٌم كامل67721

ناجح514138.556.532219.0321816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةابانوب عبدهللا ثابت عبدهللا67722

ناجح6051375937.5244.5361816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةابراهٌم فخرى بخٌت فخرى67723

ناجح78.558.5405939275.0381816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالفتاح احمد عبدالرسول67724

دور ثانى000000.00000جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاحمد عنتر الدردٌر ابوالعال67725

ناجح58473656.536.5234.031171640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد محمد67726

ناجح60.544.536.55436.5232.035171540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاحمد محمد خلف محمود67727

ناجح564835.55636.5232.0341715.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر مصطفى اسماعٌل67728

ناجح7448.53959.537258.0341715.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاحمد نورالدٌن احمد احمد67729

ناجح58.548.539.55937242.535181640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةالسودانى جابر السودانى جابر67730
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ناجح5648.538.55736236.0351816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةامنٌوس سامى اسكندر غالى67731

ناجح65.550.54059.537.5253.0351816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةامونٌوس بركات جرجس مٌخائٌل67732

ناجح6649.53958.536.5249.5351814.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاندراوس طلعت صابر لبٌب67733

ناجح7348.53958.537256.0351816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةبساده سامى عطا شنوده67734

ناجح67.55239.556.536.5252.0361816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةتوماس ثروت نعٌم عطٌه67735

ناجح65.553.539.55936.5254.0341716.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةتوماس وصفى لمعى سالمه67736

ناجح7353.539.55935260.0351816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةجابر فتحى جابر ابراهٌم67737

ناجح63.552.53859.535.5249.0351714.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةحسٌن شعبان حسٌن محمد67738

ناجح6047.53957.536240.0351715.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةحلٌم عاٌد حلٌم كامل67739

ناجح64.547.539.559.536.5247.5351816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةخالد صالح عبدالعظٌم عبدالسالم67740

ناجح574736.55134225.537171640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةخلٌفه عبداللطٌف رزق عبداللطٌف67741

ناجح443934.54826.5192.031.51616.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةرومانى مادح رضا عبٌد هللا67742

ناجح5349395932232.0281815.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةزاٌد عزالدٌن عابدٌن على67743

ناجح7858.5405939274.5381816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد احمد محمد67744

ناجح5046.5395736.5229.031.51716.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةشنوده وجٌه هبٌل جنٌدى67745

ناجح6358.539.559.538.5259.0361616.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةشهاب نصر رمضان السٌد67746

ناجح4647.5395935226.5311816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةشهدى خلف فتح هللا عبدهللا67747

ناجح5158.539.557.539245.5331616.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالباسط احمد عبدالرسول67748

ناجح5757.539.557.539250.5331716.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد على احمد67749

ناجح52.549.5365634228.031181640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةعبدالمسٌح فرٌد لمعى سالمه67750

ناجح50.552375735.5232.0301915.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةعزالدٌن اسماعٌل ابوالنجا محمد67751
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ناجح53523857.536.5237.0321616.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةعلى احمد على احمد67752

ناجح47.548.5385831223.0311614.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةعلى احمد نورالدٌن فرج67753

ناجح45.547.53857.534222.5321816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةفادى معروف شرابٌن جندى67754

ناجح47.548.53858.535227.5321914.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةكٌرلس توفٌق ماهر خله67755

ناجح47.541.537.55134211.5331816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةماٌكل رفعت كرومر بخٌت67756

ناجح5251385735.5233.5331616.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمحمد حاتم عبدالفتاح حسن67757

ناجح5149.5385834.5231.0311714.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمحمد حماده خلٌفه محمد67758

ناجح47.551.538.556.534228.0291815.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمحمد صبرى عبدالطٌف هاشم67759

ناجح5751.5385935.5241.0321916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمحمد عفٌفى عاٌد فهمى67760

ناجح535738.557.537.5243.532181540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمحمد مادح حسن حسٌن67761

ناجح7057.53955.538.5260.534191640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمحمد محمود على احمد67762

ناجح53.548.53552.530.5220.0301514.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمحمود صبرى محمد صبره67763

ناجح63.5473655.533235.0311916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمصطفى خلف محمد على67764

ناجح78.559.53959.540276.5381816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمعاذ احمد خلف عبدهللا67765

ناجح57.549.537.556.533.5234.5351914.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمكرم نبٌل ابراهٌم السودانى67766

ناجح57.55037.558.535238.5351915.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمكسٌموس خله اسكندر غالى67767

ناجح54443857.533.5227.0331614.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمنصور على منصور شحاته67768

ناجح7051.53854.536250.0371816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةموسى فتحى العبد عبٌد67769

ناجح5746.537.557.533.5232.031171540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمٌنا الضبع سلٌمان كامل67770

ناجح75.553.53958.537.5264.0381916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمٌنا رفعت عطٌه بشٌر67771

ناجح58.54735.55729227.028151540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمٌنا منصور صابر عطاهللا67772
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ناجح62.5443858.536239.0351516.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمٌنا وجٌه خلٌل اسكندر67773

ناجح54443754.530.5220.032151640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنادر عجٌب صدقى سالمه67774

ناجح5539.5375834223.537151440جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنادى فخرى بخٌت فخرى67775

ناجح615236.556.533.5239.5341616.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنجٌب ابراهٌم نجٌب ابراهٌم67776

ناجح65.545.53858.532.5240.035171540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنورالدٌن السٌد نورالدٌن السٌد67777

ناجح69.543.53756.534.5241.031161640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنورالدٌن على نورالدٌن مهران67778

ناجح5846.5385835.5236.0331616.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةهشام السٌد احمد على67779

ناجح49433758.533.5221.0321714.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةٌسى خٌرى مخٌمر جرجس67780

ناجح58.54736.557.536235.536171540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةٌسى صبرى فخرى شرابٌن67781

ناجح60483757.532.5235.0341616.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةٌسى طلعت جاد محروس67782

ناجح53.54036.55733220.0331616.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةٌوسف عاطف ابوالمواهب ابوطالب67783

ناجح6451385836247.0351916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاحالم عاطف كرومر بخٌت67784

ناجح6347.537.55525228.0331714.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةازهار احمد نورالدٌن احمد67785

ناجح57533857.529.5235.0371915.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاستٌر الفى شنود خله67786

ناجح67.548.5395836.5249.540191640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاسراء عنتر بدوى اسماعٌل67787

ناجح65.5533858.535.5250.538191640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاسراء ممدوح حسن حسٌن67788

ناجح70.551385833250.5341916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةالهام محمد ٌوسف عبدالحمٌد67789

ناجح75.556.5395836265.0361715.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةامانى اٌمن جابر سفٌن67790

ناجح7651395735258.0401916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةامانى على امٌن احمد67791

ناجح70.5523857.533.5251.537191540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةامل احمد على احمد67792

ناجح645036.557.529.5237.536191540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةامٌره عبدهللا محمد عبده67793
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ناجح7148375729.5242.5371716.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةامٌمه صابر احمد صابر67794

ناجح70.5533758.535.5254.535151640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةانجى وصفى لمعى سالمه67795

ناجح7656.538.558.537266.5381915.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاٌرٌن وهٌب جبره سفٌن67796

ناجح74.553.537.557.535258.038191640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاٌه عبدالحمٌد احمد على67797

ناجح53.5443758.534227.032191540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاٌه على منصور شحاته67798

ناجح7359.53959.537.5268.538191640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةاٌه ٌوسف ابوالدهب ٌوسف67799

ناجح484337.55923.5211.0351714.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةبخٌته ظرٌف عطا شنوده67800

ناجح7454.53959.536.5263.536181540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةبرباره مجدى عزوز بسوس67801

ناجح7052.53957.536255.0361915.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةجاكلٌن عنتر بشرى لبٌب67802

ناجح6551.53856.531.5242.5361916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةحسناء احمد شعبان احمد67803

ناجح72.555.53859.537.5263.037181540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةحسناء عبدالباسط احمد خلٌل67804

ناجح52.5543859.536.5240.5381816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةحنان محمد الدردٌر ابوالعال67805

ناجح48.551385939.5236.030181640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةخلود احمد شعبان احمد67806

ناجح69.556375937.5259.037181640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةدٌنا احمد عزت سٌد67807

ناجح58.552385934241.5331815.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةرجاء عبدالخالق عابدٌن محمد67808

ناجح53533857.535.5237.031191640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةرحاب ناصر محمود حسن67809

ناجح72.553.5385939262.0381916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةرحمه عبدالعزٌز محمد عبدالهادى67810

ناجح64.553.53859.538.5254.0351916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةروجٌنا نصحى عزٌز شحاته67811

ناجح62523859.536.5248.035191640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةرٌهام شهدي جابر جاد67812

ناجح58543858.534.5243.033.51816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةساره الزقم عبدهللا عوض67813

ناجح6153.5375736244.534.51916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةساره صابر ابراهٌم شحاته67814
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ناجح50.54937.551.535.5224.0341515.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةساره فتحى جادالكرٌم جوده67815

ناجح4951375430221.032191440جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةساره ولٌم توفٌق منصور67816

ناجح6640.537.554.533231.535181540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةسامٌه عبدالناصر احمد حسن67817

ناجح8057.539.55939.5275.5371915.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةسحر على على عبدالعال67818

ناجح58.547.537.556.536.5236.5321816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةسماح جابر رومانً ابراهٌم67819

ناجح525037.555.528223.0341816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةسها حسن محمد عبدالرحٌم67820

ناجح54.550.53758.532232.5311816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةسهام محمود على محمد67821

ناجح69.5533858.537256.0371916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةشٌماء الضبع ابوالعال عبدالعزٌز67822

ناجح67.552385737251.537191640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالوهاب محمد موسى67823

ناجح65483859.537247.5331916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةعبٌر خلٌفه عبدهللا خضٌرى67824

ناجح61.547.5385935.5241.5321716.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةعفاف عٌد محمد عبدالاله67825

ناجح59.541.5375827.5223.5331616.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةفاتن رفعت فوزي عبدالغنى67826

ناجح56.539.536.55430.5217.0291815.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالواحد سالم خضرى67827

ناجح64453857.535239.5331915.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةفاٌزه احمد عابدٌن عرابى67828

ناجح6447.53755.536240.0351916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةفرحه السٌد احمد محمد67829

ناجح67.547.53857.535245.5351816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةفرحه جمال على محمد67830

ناجح66.546385935244.536191540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةكاترٌن اشرف خلف خلٌل67831

ناجح5944385936.5236.5341915.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةلطٌفه عبدالاله جاد عبدالرحٌم67832

ناجح72.552375236.5250.036.5191740جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمارتٌنا وجٌه فوزى سرجٌوس67833

ناجح7251385736.5254.5371916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمارٌنا حسنى فارس بطرس67834

ناجح75.544.53957.537.5254.0381816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمارٌنا خله شحات خله67835
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ناجح5542.5365729219.534.51915.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمارٌنا مجدى سفٌن ابراهٌم67836

ناجح63453857.535.5239.0371816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمارٌنا ولٌم حلمى زكى67837

ناجح54.5493858.536236.0351816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمرٌم ابو السعود قاسم احمد67838

ناجح6451.5385937249.5361816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمرٌم رفعت غالى اسكندر67839

ناجح705037.559.533.5250.5361916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمرٌم صبره صابر لبٌب67840

ناجح74493858.537256.5381916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمرٌم عادل جبره جابر67841

ناجح7153.53859.537.5259.5381916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمرٌم ودٌد جرجس مٌخائٌل67842

ناجح76.555.53857.539.5267.039191740جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمنار اشرف علً محمد67843

ناجح6654.53656.528.5241.5381716.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمنار عاطف عبدالكرٌم رضوان67844

ناجح6453375634244.033.51815.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمنال سٌف ودٌع عٌسى67845

ناجح6850.5395136244.5391816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمها احمد على احمد67846

ناجح59.5463856.532232.039181640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةمٌاده دروٌش ابوزٌد محمد67847

ناجح7047.535.551.530234.535191640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنادٌن عاٌد سعدهللا عبده67848

ناجح655437.556.527.5240.5361816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنرمٌن ذكى شحات خله67849

ناجح73.547.53553.534.5244.0381816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنشوى احمد عبدالعزٌز ابوالحمد67850

ناجح7445.536.553.529.5239.0361816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنعمه عبدالرحمن عبدالعظٌم احمد67851

ناجح685338.55632.5248.034.51816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنعمه مٌالد ابراهٌم منصور67852

ناجح6853.53755.536.5250.5381916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنها ابوالمجد حسانٌن ابوالمجد67853

ناجح6550.53655.530.5237.5331916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنورا اٌوب ابراهٌم جٌد67854

ناجح7053.53656.535251.0401916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنورا خضٌرى عبداله خضٌرى67855

ناجح75.552.537.55635256.5401816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنورا طلعت عبدالحمٌد عبدالهادي67856
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ناجح5547.527.551.526.5208.029.5171640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنورهان الباشا ولٌم عوٌضه67857

ناجح56.552375633.5235.0351916.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةنورهان عبدالاله على عبدالاله67858

ناجح64.545.5345028.5222.537171540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةهاله صبرى عبداللطٌف هاشم67859

ناجح484427.551.525196.029191640جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةهبه احمد عبدالمجٌد على67860

ناجح64.555.535.55634.5246.0371816.540جرجامدرسة الشٌخ ٌوسف االعدادٌة المشتركةوالء عبدالباسط احمد خلٌل67861

ناجح74.551.535.55534.5251.0391718.539جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةاحمد صالح محمود محمد67862

ناجح4743.532.549.532.5205.0311514.535جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةاسالم محمد قاعود احمد67863

ناجح63.552.53858.538250.540181736جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةالسٌد سلٌمان السٌد سلٌمان67864

ناجح7355385639.5261.5371817.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةامٌر رافت جبره مجلع67865

ناجح5851.53654.537.5237.534.51718.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةاندراوس سمٌر عبدالمالك عطٌه67866

ناجح6954375539254.0371918.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةانطونٌوس هانً لمعً سعد67867

ناجح58.5513655.538239.035.51817.538جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةتوماس ابراهٌم قدٌس ابراهٌم67868

ناجح70.55235.557.537.5253.0361818.537جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةتوماس سمٌر سولاير غبلاير67869

ناجح62.551385539.5246.037191836جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةجرس رفعت جرس عبدهللا67870

ناجح69.552.5355636249.0401718.535جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةحسن جمال وزٌرى احمد67871

ناجح68.550404940247.5361818.537جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةحلمى نصرى حلمى لوندى67872

ناجح71.55937.55538.5261.5401718.535جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةدٌاب احمد مصطفى محمد67873

ناجح51533151.532218.5371718.537جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةرٌمون رؤوف بشرى جوده67874

ناجح59503854.532.5234.0381818.535جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةسعٌد محمد مصطفى محمد67875

ناجح71.5533653.534248.036171840جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةصموئٌل مراد مرٌس سرٌان67876

ناجح60.55337.556.536243.537181838جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةعبدالحفٌظ عماد الدٌن عبدالحفٌظ محمد67877
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ناجح66.55136.55433.5241.5401818.537جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن خلف عطٌه عبدالرحمن67878

ناجح5547.53549.531.5218.5351718.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن فاروق عبدالقادر حسن67879

ناجح73.555375537.5258.0401819.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةعبدالكرٌم رمضان محمد عبدالعاطى67880

ناجح69.55034.553.536.5244.0361818.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةفادى فرج توفٌق فلٌنى67881

ناجح7254.5335630.5246.036.51819.537جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةفام سعد سمٌر شنوه67882

ناجح53.5503755.534230.037.51817.538جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةكٌرلس اٌمن عبدالمالك عبدهللا67883

ناجح55.554.537.55834239.5371817.538جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةكٌرلس رابح حلمً جاد هللا67884

ناجح50493755.530221.535.51814.537جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةكٌرلس هندي زكً الجندي67885

ناجح645736.55835.5251.0381814.536جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر محمد عثمان67886

ناجح71.556375838260.5381817.535جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمحمد محى الدٌن محمد عبداللطٌف67887

ناجح49.55235.55331221.0381817.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد عبدالحمٌد67888

ناجح70.559375739.5263.0381819.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمرقس مراد مرٌس سرٌان67889

ناجح61.55036.556.531.5236.035.5192040جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمكارٌوس اٌمن جرجس عٌاد67890

ناجح555136.55622.5221.034.51718.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمكارٌوس كرم جرس عبدهللا67891

ناجح6248.53654.530.5231.534.51918.537جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمٌنا جاد الدٌب فلتس67892

ناجح77593758.539270.5381819.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمٌنا مجدى خلٌل اقالدٌوس67893

ناجح535535.548.531.5223.535.51717.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةٌسى رزق شكرى رزق67894

ناجح66.548.536.55332236.536181740جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةٌوسف محمود عبدالعال محمود67895

ناجح72.55636.55836.5259.540191940جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةاالء عبدالاله جاد جاد هللا67896

ناجح77.55937.55837269.0391819.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد السٌد على67897

ناجح7648.538.551.532246.540191840جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةاٌه خلف عٌسً بهى الدٌن67898
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ناجح72.549.534.549.532.5238.540191840جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةدالل طه خلف طه67899

ناجح75.5513755.535254.039192038جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةدمٌانه انور منصور جادهللا67900

ناجح755438.555.535258.039192040جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةدٌنا مشرقى تاوضروس مشرقى67901

ناجح7351375637.5254.539191940جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةرحاب محمد عبدالعال محمود67902

ناجح77503756.537257.539192038جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةساره ابراهٌم فهمى ٌوسف67903

ناجح74.558385339262.539192040جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةساره هانى فخرى انعام67904

ناجح6448.53751.532.5233.539191935جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةسهٌر شعبان سلٌمان عبدالوهاب67905

ناجح705336.556.531.5247.539192036جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةسٌمون مالك جاد عطٌه67906

ناجح7750355636.5254.5401919.537جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةشروق البدرى ابو الفضل ماجد67907

ناجح6449355527230.040192038جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةشرٌن موسً عبدهللا جاد هللا67908

دور ثانى000000.00000جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةشرٌهان محمود عبدالستار السٌد67909

ناجح61.54733.549.529220.538192036جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةشهد حشمت واصف ٌوسف67910

دور ثانى000000.00000جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد محمد عبدالعاطى67911

دور ثانى299.51722.51391.02091018جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةفاطمه محمود نور الدٌن عبدالعزٌز67912

ناجح66.55236.551.533.5240.0381919.538جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةفٌفٌان ثروت عزٌز شنوده67913

ناجح6649.53642.524218.038192040جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمادونا جرجس حلمى ٌوسف67914

ناجح76.556395739.5268.038192040جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمارٌان بهنان عطٌه معوض67915

ناجح73.558.53755.538262.5381918.539جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمرٌم سمٌر مورٌس رزق هللا67916

ناجح7155375635254.038161939جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمرٌم عوض شكرهللا عوض67917

ناجح6154375437243.0381718.539جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمرٌم مٌالد ابراهٌم شحاته67918

ناجح7454.537.55537.5258.5381719.538جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةملك خالد اسماعٌل احمد67919
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ناجح6254375537.5245.5381717.535جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمنه هللا ابراهٌم السٌد الشاذلى67920

ناجح72.55436.55838.5259.537172036جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمنهاهلل محمود محمدعلى على67921

ناجح7559375837.5266.539182040جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمهرائٌل وائل رزق شنوده67922

دور ثانى000000.00000جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةمهرائٌل وائل كامل ٌوسف67923

ناجح76.555375639263.539162040جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةنٌفٌن وفقً حلمً جاد هللا67924

ناجح775937.557.539.5270.5381619.540جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةهلبٌس عبدالشهٌد لبٌب مشرقى67925

ناجح71.55436.55337252.038172040جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةٌارا محمد عبدالرحٌم اسماعٌل67926

ناجح71.55336.55837256.0361717.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ابراهٌم عالء ابراهٌم مرسى67927

ناجح735438.558.538262.037151640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد خلف كمال السٌد67928

ناجح76.5543959.539268.038171640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد شعبان احمد محمد67929

ناجح7653.54059.538267.032171840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد عاطف موسى احمد67930

ناجح7459.54059.540273.037181840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد عالء اسماعٌل محمد67931

ناجح55.552365435.5233.0321517.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد محمد احمد عبدالرحمن67932

ناجح70.553.5385938259.0371718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد محمد السٌد محمد67933

ناجح796038.559.540277.0371718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد محمد حمدون محمد67934

ناجح5755.5345134.5232.0331718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد محمد حمدى حافظ67935

ناجح806037.558.539.5275.536171940البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد محمد فوزى الشمندى67936

ناجح6751.5365437245.5371719.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد هانى ابراهٌم رمزى67937

ناجح60.546.5325331223.031171540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد وائل احمد محمود67938

ناجح74.55937.552.536259.535151740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح احمد ٌاسر احمد رشوان67939

ناجح7157.536.55638259.03517.51840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح اسامه حماده حسن بكرى67940
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ناجح6249.5375438.5241.036171940البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح اسالم طارق محمد عبداللطٌف67941

ناجح6754.532.553.535.5243.031171840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح اسالم منتصر فرغل عبدالتواب67942

ناجح6958.537.55938.5262.534171840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح اشرف البدرى على امٌن67943

ناجح79.560406040279.53717.51840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح الحسن محمد ابراهٌم فراج67944

ناجح6849.5345736244.530171840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح انطونٌوس اشرف مساك حنا67945

ناجح59.549.53454.533230.531161840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح بٌتر عزت عجٌب حنٌن67946

ناجح75.5503558.536.5255.533171840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح بٌتر نعٌم لمعى عزمى67947

ناجح55483251.524210.5341518.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح توماس نعٌم انور شكرى67948

ناجح80603859.539.5277.0371518.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح توماس ودٌع نصحى ابراهٌم67949

ناجح7151.5405336.5252.034171740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح جابر صبرى جابر محمد67950

ناجح775738.56039271.533191840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح جرجس اسحاق حشمت خلٌل67951

ناجح675335.554.534244.0341714.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح حسن ادهم احمد ثابت67952

ناجح77583959.538.5272.037191840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح حسن حمام حسن محمد67953

ناجح74603958.538269.5371918.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح حسن عبدالنبى حسن السٌد67954

ناجح7651.5405937.5264.0351815.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح حسن محمد حسن عنٌم67955

ناجح71.553.5395539.5258.534191840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح حسٌن ناصر حسٌن على67956

ناجح75594056.539269.534181540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح حلمى نصرالدٌن حلمى جبرٌل67957

ناجح68.554.53756.538254.531191640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح خالد ابراهٌم شٌبه رضوان67958

ناجح77604059.539.5276.0311617.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح رافت مكافح عبدالرحمن احمد67959

ناجح7456405738.5265.535181840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح رمضان مصطفى رمضان احمد67960

ناجح735938.558.537266.0341815.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح رومانى رؤوف نصحى زكى67961
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ناجح765839.559.540273.0351815.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح زٌاد اٌمن موسى احمد67962

ناجح745838.55839.5268.030161540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح زٌاد عبدالرحٌم فرغل احمد67963

ناجح76.558406040274.529161540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح زٌاد عصام ابراهٌم بدرى67964

ناجح78.557.539.559.539.5274.536181740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح شعبان اٌهاب شعبان محمد67965

ناجح69.553.5375635.5251.533181740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح صفوت عبدهللا محمود محمد67966

ناجح59.55235.556.530.5234.032171740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ضٌاء الدٌن عصام عمر عبدالرحمن67967

ناجح76.5563659.538266.034191740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح طه عز الدٌن عبدالرضى عز الدٌن67968

ناجح6555405836254.035161740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عاطف احمد عاطف ابوالوفا67969

ناجح78.5604058.538275.034191740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالرحمن احمد عبدالعزٌز رفاعى67970

ناجح79.559405937.5275.037181740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالرحمن احمد عبدهللا حسان67971

ناجح73.557.539.558.538.5267.5331914.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالرحمن حمدى حسن خالف67972

ناجح78.5574058.539273.0351919.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالرحمن حٌدر عطا ابو العال67973

ناجح71.556385336254.536191740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالرحمن عطا  فؤاد حسٌن67974

ناجح7959406039.5277.537191640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالرحمن محمد عبدالشافى حمٌلى67975

ناجح79.556.53758.539.5271.038181740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالرحمن محمد فوزى احمد67976

ناجح78.560406039.5278.038171540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالرحمن محمود الصغٌر محمود مرسى67977

ناجح80554059.537.5272.037181440البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالعزٌز احمد عبدالراضى احمد67978

ناجح78.555405938.5271.037181640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالعزٌز عالء عمر محمد67979

ناجح6251.535.555.535239.536191740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالعزٌز ممدوح محمد احمد67980

ناجح6054.5365738245.533181840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالعلٌم محمد احمد نصرالدٌن67981

ناجح7855.5405837268.5351917.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدالفتاح ٌاسر محمد احمد67982
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ناجح7751.5405437259.534161840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدهللا الشاذلى عبدالراضى نورالدٌن67983

ناجح76473652.536.5248.033181740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدهللا حسٌن عز العرب محمود67984

ناجح73.55138.552.536.5252.038181640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدهللا على عبدالحكم نصر الدٌن67985

ناجح7755405837267.037191740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدهللا محمود ابوطالب عل67986ً

ناجح7758406039274.0381917.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدهللا هشام شعبان احمد67987

ناجح77.552.539.556.537263.0331916.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عبدهللا ٌاسر سعد مرسى67988

ناجح79.55737.55936.5269.536191640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح على ٌاسر عبدالغنى امٌن67989

ناجح78.557.538.559.539273.036191640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عمر ابراهٌم احمد شحاته67990

ناجح77.55438.55937.5266.535181640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عمر الدرفٌل عبدالقوى محمود67991

ناجح7858375936.5268.5371817.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عمر جمال على بدوى67992

ناجح79.560406040279.5351817.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عمر رافت السٌد محمد67993

ناجح79.560396040278.5381819.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عمرو الباروكى خلف هللا عبدالحمٌد67994

ناجح7856355738.5264.533181840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح عمرو خالد محمد االمٌرقناوى67995

ناجح625433.556.536242.030.5171340البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح فادى كمال بدرى عدلى67996

ناجح73.554355536253.5341816.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح كرٌم بركات طلعات طلب67997

ناجح735135.555.536251.0351816.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح كرٌم عصام عبدهللا على67998

ناجح7253345737253.035191740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح كرٌم على محمد محمد67999

ناجح785434.55637.5260.0351718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح كرٌم ٌاسر خلف الشمندى68000

ناجح6858.533.557.538.5256.0311617.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح كٌرلس خلف عبدهللا فرام68001

ناجح785838.56039.5274.032171740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح مارك اٌمن مرقص نصرى68002

ناجح795839.56038274.5301817.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ماٌثو عادل اسخرون رسن68003
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ناجح72.5583459.539263.0331716.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد ابراهٌم شٌبه رضوان68004

ناجح76.5583858.539.5270.536171740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد احمد عزت احمد68005

ناجح77.5583858.539.5271.535171840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد احمد محمود محمد68006

ناجح765737.55839.5268.036161740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد اشرف حمدون محمد68007

ناجح74.55437.55839.5263.5361717.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد البدرى عزالدٌن عباس68008

ناجح7760406040277.035171640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد اٌمن محمد عبدالشافى68009

ناجح7658.5396039.5273.0361816.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد جمال عبدالعظٌم عبدالرسول68010

ناجح78.558406040276.5361718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد حمدى عبدالكرٌم احمد68011

ناجح76.553.538.55840266.5361718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد خلف عبدالعاطى عبدالرحٌم68012

ناجح79.55338.55540266.0351717.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد صابر ظرظور نورالدٌن68013

ناجح79.557395839.5273.0361717.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد طارق محمود محمد68014

ناجح7755.539.557.537.5267.036171640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد طلعات محمد محمود68015

ناجح755537.55736260.5351715.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد عبدالباسط ابوالحمد مطاوع68016

ناجح7852.53758.538264.0361715.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد عبدالباسط عباس فراج68017

ناجح806039.56040279.5371818.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد عبدالحلٌم حافظ احمد68018

ناجح7551.53655.539257.0341716.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد عبدالراضى فهمى محمود68019

ناجح67513655.536.5246.0321516.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد عبدالعال عبدالكرٌم احمد68020

ناجح775535.557.538.5263.5341617.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد عزت احمد عبدالعزٌز68021

ناجح8059395840276.0361618.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمد عصام فتحى محمود68022

ناجح7551.5375737257.5361618.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمود احمد محمد عبدالعزٌز68023

ناجح75.552.53955.538.5261.0371617.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمود صفوت محمود محمد عبدالنعٌم68024
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ناجح7351.53857.538258.0351718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمود عاطف عبدالستار سعد68025

ناجح76.553.5405637.5263.537171540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمود عبدالرازق محمد عبدالرازق68026

ناجح78.554.53958.539.5270.037171540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمود عبده محمد احمد68027

ناجح77.5523755.538.5260.5371716.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمود على محمود السٌد68028

ناجح7649.534.55236.5248.535161540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمود محمد حمدى احمد68029

ناجح78.55939.56039.5276.536171640البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح محمود نشات محمد بكرى68030

ناجح8059395939.5276.536171840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح مصطفى امجد دردٌر عبدالحمٌد68031

ناجح78.557396038.5273.0361718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح مصطفى عبدالنبى عبدالعزٌز محمود68032

ناجح805939.56039.5278.0381818.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح مصطفى محمود عبدالرحٌم احمد68033

ناجح77.56039.56039.5276.5371618.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح مصطفى ناصر احمد ابراهٌم68034

ناجح725738.557.535260.034171840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح مصطفى ناصر عبدالرحٌم خلف68035

ناجح77.558.5395937271.037171840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح مصطفً اسامه احمد الرفاع68036ً

ناجح66.55435.555.534245.5351615.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح مصطفً عثمان جادالكرٌم محمد68037

ناجح73563856.536.5260.0361515.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح مطاوع اشرف صابر ابراهٌم68038

ناجح63.5573750.538246.035161540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح معتز احمد محمد احمد68039

ناجح69.551.536.557.536.5251.5361617.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح مؤمن صابر خلف محمد68040

ناجح77.553.537.558.539266.036161740البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح هانى سامح سٌف النصر عبدالفتاح68041

ناجح74.554.537.558.537262.036151840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ٌاسر رمضان عبدالحمٌد عبدالاله68042

ناجح775938.56039273.5361718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ٌحٌى اٌمن الضبع اسماعٌل68043

ناجح7755.53859.539.5269.536171940البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ٌسري عمر رضا سلٌمان68044

ناجح76.554.538.55740266.5231618.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ٌسى بطرس دمٌان اندراوس68045
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ناجح76.556385939.5269.0351718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ٌوسف احمد صدقى محمد68046

ناجح76.555.53859.538.5268.0371718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ٌوسف جمال عبدالحافظ عثمان68047

ناجح755838.559.538269.037171840البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ٌوسف عمار عبده محروص68048

ناجح72.555.538.557.537261.0371718.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ٌوسف محمد السٌد عبدالحى68049

ناجح7154.53957.538.5260.5381818.540البلينا(ب  )مدرسة البلٌنا االعدادٌة القدٌمة جناح ٌوسف منصور محمود نورالدٌن68050

ناجح67.5553558.536252.0331815.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىابراهٌم محمود ابراهٌم محمد68051

ناجح57.5433150.529211.0331814.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىاحمد عبدالخالق السٌد على68052

ناجح7259395939268.0361815.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىاحمد عبدالعزٌز عبدالشافى سعد الدٌن68053

ناجح7456395939267.036181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىاحمد عمر حسن عبدالحمٌد68054

ناجح7458395939.5269.5351816.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىاسالم ٌاسر عالءالدٌن عبدالاله68055

ناجح53.547.52750.523.5202.031181440البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىاشعٌا عاطف كرتن عبدالسٌد68056

ناجح564531.551.529.5213.533181440البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىالبدرى محمد ابراهٌم بدرى68057

ناجح78.559.5405939.5276.537181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىانداروس انور شوقى عوٌضه68058

ناجح7559405739270.037181840البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىانطون نبٌل الجارح لبٌب68059

ناجح7257.53958.539266.035181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىبشار محمد حارص صدٌق68060

ناجح69603958.540266.5361816.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىبٌتر شفٌق رضا مشرقى68061

ناجح70.549.534.556.536247.036.51616.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىبٌشوى شندى عطا واصف68062

ناجح7859.5405939.5276.037181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىتوماس اسامه نصٌف كامل68063

ناجح7654.53958.535.5263.536181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىتوماس عفٌفى الزمقان عزٌز68064

ناجح71.55435.55636253.037181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىجورج حربى ٌعقوب جرس68065

ناجح7256.535.55736.5257.5341817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىحسن ٌاسر حسن حسٌن68066
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ناجح7758.5395940273.536181840البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىخلٌل طارق خلٌل سٌف68067

ناجح76573957.538.5268.0361817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىدٌفد الضبع حلمى عطاهللا68068

ناجح62.555.538.55838252.538181840البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىرضوان عبداللطٌف رضوان عبداللطٌف68069

ناجح7354.5395838.5263.0341817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىشوقى خالد شوقى ابراهٌم68070

ناجح534934.55730.5224.0301614.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىشوقى ناصر شوقى هالل68071

ناجح72.55838.558.540267.5371817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىطارق محمد البدري محمد68072

ناجح51.5543551.527219.0351816.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىعاٌد عماد عاٌد توفٌق68073

ناجح766037.55836.5268.0371817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىعبدالرازق نصر الدٌن منصور عمر68074

ناجح655635.554.527.5238.5331617.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىعبدهللا زٌنهم عبدالعال محمود68075

ناجح62.5593555.533.5245.532181740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىعبدهللا هاشم احمد عبدالرحمن68076

ناجح54443550.524.5208.0321715.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىعبدالمنعم شوقى حنٌدق عبدالاله68077

ناجح73.5573856.535.5260.5351815.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىعلً حمام احمد خٌام68078ً

ناجح505433.551.531.5220.532.5181540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىفادى وجٌه سعٌد داود68079

ناجح52.547.534.54931.5215.033181440البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىقدٌس منٌر قدٌس عبدالسٌد68080

ناجح605637.55639.5249.033.5181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىكاراس نشات نبٌل ادٌب68081

ناجح776038.558.539.5273.538181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىكرٌم محمدرافت جابر لبٌب عوض68082

ناجح70.55738.558.538262.5341817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىكٌرلس ادور عادل لبٌب68083

ناجح71.558.53757.540264.534181740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىكٌرلس حبٌب فتح هللا حبٌب68084

ناجح75.559.538.558.540272.035181740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىكٌرلس رومانى منٌر عازر68085

ناجح61563856.540251.536181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىماركو اسحاق كمال ٌعقوب68086

ناجح56.554345528227.535181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىماٌكل اٌمن شكرى ذكى68087
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ناجح54.553.534.553.530226.033161640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمحمد اٌمن زكى حسب68088

ناجح5453.534.551.534.5228.032161640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمحمد خالد باتع مصطفى68089

ناجح47523749.527212.532161640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمحمد خالد جبرٌل محمد68090

ناجح54.55233.55228220.032161540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمحمد مظهر رمضان سعد68091

ناجح5353375233.5228.5321815.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمحمود احمد مصطفى محمد68092

ناجح75.558.5395838.5269.5331817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمحمود عامر ابو الحمد ابراهٌم68093

ناجح73.557.5395938.5267.5361816.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمصطفى اسماعٌل ابو المجد عبدالاله68094

ناجح7758.5396038.5273.0401816.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمصطفى عالء ابوالحمد ابراهٌم68095

ناجح78.556.5395738.5269.5351817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمٌنا حربى العبد دبوس68096

ناجح70.556.53855.538.5259.033.51817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمٌنا رافت رفعت نجٌب68097

ناجح7458.538.55838.5267.535.51816.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمٌنا سامى بادٌر فرح68098

ناجح66.555.5385637253.036.51816.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمٌنا ناجح ٌواقٌم سوٌحه68099

ناجح7352.53952.538255.033181440البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىولٌد خالد عثمان محمد68100

ناجح76.554.53952.538260.5361715.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىٌسى انور الفى نصٌف68101

ناجح7754.53851.539260.0321718.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىٌوسف ابراهٌم احمد محمد68102

ناجح68523953.537249.534171740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىٌوسف البندارى سعد عبدالراضى68103

ناجح70.54937.54735239.034151740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىٌوسف المالح علً محمد68104

ناجح7355.5395038255.5341517.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىٌوسف حربى امٌن احمد68105

ناجح7657385439.5264.534171740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىالهام اشرف رمضان سعد68106

ناجح62.552354734230.536181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىامل دمٌان بشٌر لبٌب68107

ناجح7353.535.549.534245.538181740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىانجى رفعت شنوده شحاته68108
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ناجح7956.5354837.5256.036191740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىانجٌل االمٌر اٌوب بصرى68109

ناجح745635.545.537248.0371916.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىاٌفون بخٌت نصرى عوض68110

ناجح62523545.535229.534191740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىاٌمان عمر عبدالحلٌم عبدالعزٌز68111

ناجح8060406040280.036191640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىتسنٌم السٌد صابر عبدالرحٌم68112

ناجح725735.549.535.5249.5371817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىجٌنا جمٌل وصفى جرجس68113

ناجح49.547.52543.530195.5341716.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىخلود عالءالدٌن عبدالظاهر عبدالاله68114

ناجح6052334833226.0331914.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىدالٌا جمال احمد على68115

ناجح7960405940278.036191540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىروبٌكا عماد رمزى فهمى68116

ناجح78583957.538270.533191740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىرٌهام جمال محمد احمد68117

ناجح78.560405840276.5361917.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىشاهنده السٌد حسن عبدالحمٌد68118

ناجح7859405940276.037191740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىشهد احمد محمود نور الدٌن68119

ناجح78.5594059.540277.0391917.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىعفاف وجٌه شكرى نسٌم68120

ناجح78.560405939.5277.036.5191740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىعواطف نادر حنا ابراهٌم68121

ناجح6756385939.5259.535191740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىفٌبى ممدوح حشمت مهاود68122

ناجح79604059.540278.535191740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىفٌفٌان اشرف الصاحى جٌد68123

ناجح6957375939.5261.535181740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىكارولٌن ادور الفى نصٌف68124

ناجح72.5583958.539.5267.536191740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىكارولٌن نشات ناجى مهاود68125

ناجح72.55738.559.539.5267.036191740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىكٌرمٌنا صالح عبده جرجس68126

ناجح73.56039.55937.5269.5381816.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمادونا مصرى السبع الصبع68127

ناجح75.560405840273.537191640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمارٌان منٌر شهدى محروس68128

ناجح7960406040279.0391916.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمارٌنا انور شوقى عوٌضه68129
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ناجح75574059.540271.538191740البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمربم فهٌم برسوم عجاٌبى68130

ناجح7657395839.5269.5371716.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمرٌم اشرف على عبدالرحٌم68131

ناجح74.5593956.538267.0381817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمرٌم السادات لوقا عبدالمالك68132

ناجح61.556375839.5252.039181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمرٌم بركات عجاٌبى سلٌمان68133

ناجح56.55334.554.536234.535.5181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمكرٌنا ناصر شنوده جبره68134

ناجح77.557.5406040275.0361815.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمنه عبدالحمٌد جبرٌل عبدالحمٌد68135

ناجح7860406039.5277.537181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمهرائٌل هانى شوقى عوٌضه68136

ناجح7860406040278.036171640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمورٌن مرقس غاٌس جرجس68137

ناجح64474046.531.5229.0371815.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىنانسى وحٌد عزت رزق68138

ناجح7958405939.5275.5371815.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىنبٌله احمد الملقب عنتر محمد68139

ناجح66493554.537.5242.036181640البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىنرمٌن عبدالسٌد جابر عبدالمسٌح68140

ناجح66.5523251.532234.0351916.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىوالء االدهم محمود احمد68141

ناجح7960406039.5278.5381917.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىٌوستٌنا رومانى شحاته سدراك68142

ناجح7960406039.5278.5381817.540البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىٌؤنا منصور فهمى بخٌت68143

ناجح75.5564058.538.5268.537191636البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةاسامه احمد محمود احمد68144

ناجح8059.539.55937.5275.537171636البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةاسامه السٌد مراد عبدالرحمن68145

ناجح68.549.538.55434244.535161636البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةالشمندي علً احمد الشمندي68146

ناجح65.550.5375538246.0351815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةاٌهاب المحترم عبدالصالحٌن عل68147ً

ناجح70.550365237.5246.038171636البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةبهاء احمد ماهر محمود68148

ناجح7149385938255.038171636البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةبهاء خلف علً محمود68149

ناجح6147.5364734225.5351814.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةحسن ناجح صبره عبدالرحٌم68150
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ناجح7850.536.558.537.5261.0361815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةرائد زٌن العابدٌن حسن احمد68151

ناجح7956.53859.538.5271.5371815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةرمضان احمد محمد احمد68152

ناجح7553.53658.539262.0371815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةعاصم قناوي محمود محمد68153

ناجح78.552385938265.5371815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةعالء عبدالباري ابراهٌم غازي68154

ناجح73.5543757.538260.036181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةكاظم جمال السٌد عبدالرحٌم68155

ناجح70.551.533.55333241.535181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمحمد الرمٌلً عبدالناصر العرٌان68156

ناجح73.5533355.537.5252.5321813.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمحمد رمٌلً ابوالوفا عبدالعلٌم68157

ناجح73.55234.55236248.033181636البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمحمد على احمد احمد68158

ناجح7050.53353.536243.034181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمحمد محمود حسن محمود68159

ناجح69.550.533.55235240.534171436البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمصطفً رافت عبدالصالحٌن عل68160ً

ناجح77.5513556.539259.034181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمصطفً مٌسره ابوالحمد مطاوع68161

ناجح72.55235.556.536252.534181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمؤمن خلف عبدالعال سلٌمان68162

ناجح6945.531.542.531.5220.036181436البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةاسراء على محمود الصغٌر68163

ناجح6951.5345236.5243.034181436البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةاسماء احمد محمد عبدالمبدي68164

ناجح7553365537256.036181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةانجى ابوالسعود العبد محمد68165

ناجح68.550.534.556.537.5247.533181636البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةانجى عٌد عبدالعزٌز محمود68166

ناجح71.559.535.551.535253.036181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةانعام مدحت احمد محمود68167

ناجح74.556.537.553.538260.0361814.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةاٌه غزاوي النحاس محمد68168

ناجح65.553.533.55132235.5341814.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةبثٌنه عبداللطٌف صادق ابو الحسن68169

ناجح66.54930.54528.5219.5341815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةبسكال الصباح علً محمود68170

ناجح75.551355436.5252.0361813.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةتغرٌد شمندي عبدالرازق شمندي68171
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ناجح75.556355433.5254.0371813.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةحنٌن احمد عبدالحلٌم نور الدٌن68172

ناجح7250.5345636248.5361814.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةخلود موعود السٌد محمد68173

ناجح7353.5344736.5244.035161536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةدالٌا محروس محمد محمود68174

ناجح7356.535.55539259.034181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةدالٌا محمود السٌد مصطف68175ً

ناجح76.555375838264.536181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةدٌنا عبدالجواد محمد ربٌعى68176

ناجح6043.5334628210.5361815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةرحاب اٌمن حسن محمودٌاسٌن68177

ناجح67.543.532.545.527.5216.5331815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةرحاب على ابو طالب على68178

ناجح78.547.53451.534.5246.037181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةروان صبرى جابر محمد68179

ناجح7554.5355034.5249.036181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةرٌم امٌر محمد عل68180ً

ناجح72.549.535.551.533242.038181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةسمر عبدالناصر عبده احمد68181

ناجح7859.53856.538270.0381815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةصابرٌن النادي محمد عبدالمبدي68182

ناجح76.555.537.55334256.5381815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةصابرٌن متولى عابدٌن عبدالرازق68183

ناجح64.545.532.546.525214.0361815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةعفاف عبدالغنً محمد محمود68184

ناجح6450.5354933.5232.038181536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةعلٌاء شحات عبدالحمٌد احمد68185

ناجح70.54833.54831.5231.5381815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةفاٌزه عبدالعزٌز صالح عل68186ً

ناجح66.5443045.531217.035181636البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةفوزٌه عبدالغنً عبدالرحمن محمد68187

ناجح7349.534.550.534241.5361814.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةكرٌمان احمد علً الجمال68188

ناجح6851.533.548.530231.536181636البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةكوثر سعٌد احمد احمد68189

ناجح7347.5335234239.5381813.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةلقاء احمد عبدالسالم عبدالباسط68190

ناجح755836.55132.5253.0341815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمروه محمود مصطفً محمد68191

ناجح7355.534.550.533.5247.036181636البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةملك جمال محمد محمود68192
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ناجح7053.535.550.537246.5361815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمنار محروس محمد محمود68193

ناجح75.552.534.55035247.5341815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمنال القذافى ماهر محمود68194

ناجح76.5553651.539258.0381815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمنال على شوقى على68195

ناجح75.556.5365136.5255.5401815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمها زعفر الطٌب محمد68196

ناجح75.5463347.527.5229.5381815.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمها عباس عبدالرحٌم محمد68197

ناجح6341.534.550.535224.5311616.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةمها نجٌب محمد بطٌخ68198

ناجح7043.534.549.536233.5371617.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةناهد احمد ٌونس موس68199ً

ناجح6345.534.54931.5223.5341817.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةنرمان السٌد قاسم عبدالرحٌم68200

ناجح76563656.537261.537181736البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةنسمه النمر محمود ابراهٌم68201

ناجح73573655.535256.537181736البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةنشوي الدكتور محمود احمد68202

ناجح7455.53753.536256.0361716.536البلينامدرسة الساحل بحرى االعدادٌة المشتركةنورهان ناجح عبدالمعطً عل68203ً

ناجح8060406040280.039181839البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنابانوب جورج صفوت فخرى68204

ناجح8060406039.5279.5391718.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنابانوب صابر سرجٌوس صادوق68205

ناجح8060406040280.0361718.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنابو السعود حمام ابو السعود محمود68206

ناجح65.55436.55827.5241.5351817.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد ابو السعود كمال الدٌن حسٌن68207

ناجح67.55233.550.534237.5361817.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد تمام محمد على68208

ناجح76.555395737.5265.0371817.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد عبدالحكٌم عدوى الدٌب68209

ناجح76.559375837.5268.0391817.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد عزالدوله عبدالعظٌم عبدالباقى68210

ناجح74.553.536.55635.5256.036181638البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد على عبدالرحٌم محمد68211

ناجح735536.55735256.5351715.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد محمد كمال الدٌن السمان68212

ناجح795636.558.535265.0371817.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد محمود عبدالهادى احمد68213
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ناجح79.5563758.537268.0341815.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد مرتضً محمد عبداللطٌف68214

ناجح77.5563958.535.5266.5361716.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناسعد عبدالرازق احمد سعد68215

ناجح7860406039.5277.539181739البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناسالم مخلوف كمال الدٌن مطاوع68216

ناجح77.5594057.538272.0361817.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناسالم ممدوح عمر امبابى68217

ناجح77.5594058.538273.0381817.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناسماعٌل ناصر حسٌن ابراهٌم68218

ناجح75583856.535.5263.035171739البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناالمٌر والء االمٌر عباس68219

ناجح7657.5385836265.5361717.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌناٌهاب حجازى ابوالحصٌن الدٌب68220

ناجح7859.5386037272.5391617.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنبٌتر اٌهاب فاٌق مانولى68221

ناجح7956406037.5272.5391818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنبٌشوى هانى فوزى بطرس68222

ناجح78.55839.56038.5274.539181839البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنتوماس رجائى الشماس سمعان68223

ناجح7960406039.5278.5381818.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنتوماس عماد مجلً مجلع68224

ناجح7360406038.5271.5331618.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنتوماس موسً عطٌه خله68225

ناجح79.560406040279.5361817.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنجورج ناصف سمٌر طانٌوس68226

ناجح79.5604058.539277.0361818.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحازم حاتم عبدالمنعم عبداللطٌف68227

ناجح70604058.538.5267.0391818.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحسام عبدالمنعم متولى عبدالرحٌم68228

ناجح75.5594058.540273.0381818.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنذٌاد محمد رشدى عبدالاله68229

ناجح78.5563856.537266.0351618.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنزٌاد حسن فوزي حسن68230

ناجح805939.56038276.5361818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنزٌاد عبدالمحسن كمال عبدالجواد68231

ناجح80583958.538273.5371818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنزٌاد محمد بهٌج نور الدٌن68232

ناجح78.5604058.538.5275.536171839البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنسعٌد مجدى عبدالعاطى السمان68233

ناجح64.55735.557.535.5250.0311815.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنشعبان الشاذلى رضوان احمد68234
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ناجح6857.53658.537.5257.5391817.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنشعبان محمد شعبان خلف68235

ناجح69.5563856.537.5257.5371818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنشنوده رومانى وهبه عطا هللا68236

ناجح7457.53855.537262.0371818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنصالح محمود جابر صالح68237

ناجح74604056.535.5266.0401818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنصبري عاطف صبري محمد68238

ناجح75573850.537257.5331816.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنطارق اٌمن محمد محمد68239

ناجح7260386037267.0381818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرازق اشرف عبدالرازق عبدالمبدى68240

ناجح7259.54059.538269.0351818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن حربً السٌد عبداللطٌف68241

ناجح55.55337.555.534235.5331818.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن خلف صابر لبٌب68242

ناجح77604058.537.5273.037181839البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن رمضان احمد محمد68243

ناجح71.5594055.537.5263.539181539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن شعبان فؤاد عبدالمبدى68244

ناجح63.549385537242.5351818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن عادل حمدان امٌن68245

ناجح7558405837.5268.5391816.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن عنتر السٌد رستم68246

ناجح7960406039278.0361818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدالرحمن فاٌز عزالدٌن على68247

ناجح755735.54938.5255.0401817.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا جاد ٌوسف محمود68248

ناجح8060406039.5279.5381918.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا خالد احمد حسن68249

ناجح7957.54054.538269.038181939البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا عابدٌن ابراهٌم عبداللطٌف68250

ناجح71574058.535261.535181939البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا محمد جادالكرٌم محمد68251

ناجح8060406038.5278.539181939البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعبدهللا محمد عبدالاله على68252

ناجح70.555.5395233250.035181839البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعزام محمود مصطفى عبداللطٌف68253

ناجح80594058.539276.5391817.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعصام ممدوح عبدالعاطً السمان68254

ناجح8060406039.5279.536181939البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعلى البدرى رسالن احمد68255
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ناجح77.557.5405838.5271.535161938البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعلى جابر على محمود68256

ناجح73.5574058.538.5267.534181838البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمر حازم عبدالاله امبادر68257

ناجح76.556.54052.538.5264.035181839البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعمرو خالد احمد السٌد68258

ناجح73.55433.549.534.5245.036141939البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنفادى رفعت رشدى العبد68259

ناجح8059406039.5278.535181939البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنفؤاد احمد فؤاد ٌوسف68260

ناجح8059406039.5278.537181939البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنفٌلوباتٌر ناصر مجلى مجلع68261

ناجح80584058.539.5276.038181938البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكاراس حبشى جرجس فرح68262

ناجح7857395739270.0351818.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكرٌم محمد بدوى رشوان68263

ناجح7954385438263.038161938البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكمال ناصر شنوده عزمى68264

ناجح7959406039.5277.5381818.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكٌرلس جورج مكرم فهمى68265

ناجح7959406038.5276.5391818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكٌرلس شاكر فكرى عبدالسٌد68266

ناجح75.559406038.5273.0381817.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكٌرلس عماد ودٌد راغب68267

ناجح7260405536.5263.5391818.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمجدى عبدالغنى حارس محمدٌن68268

ناجح60.553.5405636.5246.5381818.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد ابو السعود كمال الدٌن حسٌن68269

ناجح7556405937267.0361817.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد اشرف فوزى عساف68270

ناجح65.553.538.55234243.5371618.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد السرساوى محمود احمد68271

ناجح78594059.540276.534171839البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد الشاذلى سلٌم عجور68272

ناجح7354.53955.536258.0351716.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد جابر محمد سالمه68273

ناجح755735.553.537258.032161539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد جبر صابر مرسى68274

ناجح7657405937269.034161838البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد جمال محمد عبدهللا68275

ناجح62.5564057.533.5249.53414.518.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد شمس الٌن رجب عبداللطٌف68276
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ناجح78.559406039276.5351618.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد صبحى زكى شاهٌن68277

ناجح78.559406039.5277.032161639البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد صبره صادق قناوي68278

ناجح78.55739.559.534.5269.0321616.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد عبدالباسط احمد عبداللطٌف68279

ناجح74.55339.559.538264.5341818.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد عبدالرحمن احمد احمد68280

ناجح6756.54057.538.5259.5331716.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد ماهر محمد شبٌب68281

ناجح68.551405833250.534161539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد محمود عبدالعزٌز محمود68282

ناجح6853405738.5256.532151738البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد ممدوح احمد عبدالرحٌم68283

ناجح5950.53556.530231.0321516.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد نادر صبرى عبدهللا68284

ناجح7656405837.5267.534161739البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود احمد عبدالعظٌم عبدالباقى68285

ناجح77.557406038272.5321618.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود عصام عابدٌن محمود68286

ناجح7452405938.5263.530141838البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود ناصر عبدالباقى محمد68287

ناجح7153405535.5254.5311617.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى رمضان عاطف البدرى68288

ناجح71.5554059.537263.029151938البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفى ماهر البدرى دسوقى68289

ناجح77.5574058.539272.032181939البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصطفً احمد العقبً نور الدٌن68290

ناجح8058406038276.036181939البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمصعب مصطفً بدري احمد68291

ناجح8059406039278.037181938البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمؤمن اٌمن خلف كمال الدٌن68292

ناجح71.55339.555.535.5255.034181738البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمٌنا عفت مهنى حنٌن68293

ناجح7856.54058.537.5270.5361817.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمٌنا ممدوح اربٌس قزمان68294

ناجح795939.558.539275.0371817.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمٌنا نوح فاروق العبد68295

ناجح8058406039277.0381818.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌاسٌن سمٌر محمود سالمه68296

ناجح5748.534.550.532222.531161939البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌاسٌن مصطفى احمد مصطفى68297
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ناجح79.5554059.536270.0361818.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌسى اشرف جابر كندس68298

ناجح7955396038.5271.5371817.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌسى اشرف جمٌل فارس68299

ناجح7355.5395637.5261.0341816.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌسى انور شاكر لبٌب68300

ناجح78583957.537269.536.51717.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌسى رافت سناده فهمى68301

ناجح7559395436.5263.535.5171839البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌسى رومانى سامى بادٌر68302

ناجح8060406040280.037.5181839البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌسى ٌوسف بشرى كامل68303

ناجح785838.55939272.5371817.538البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف حازم فؤاد عبدالرحٌم68304

ناجح7960405938276.037.5191939البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الجدٌدة بنٌنٌوسف عادل عزمى سعٌد68305

ناجح50.53925.539.525179.530141536البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةابراهٌم ربٌع ابراهٌم ربٌع68306

ناجح5739.525.546.525.5194.0341615.536البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةابراهٌم محمد الدٌب جابر68307

ناجح54382343.526184.530151636البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةابراهٌم هانى ابراهٌم رمضان68308

ناجح5438.527.53927186.0331814.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد حازم بخٌت غرٌب68309

ناجح61.535253925185.532141535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد حسان محمد كمال الدٌن68310

ناجح74.54938.55435.5251.5391717.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد حسٌن ابوالوفا حسٌن68311

ناجح70.548.538.55435.5247.039171834البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد خالد ابوالحمد محمد68312

ناجح60.54134.543.530209.532171535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد خالد عبدالطٌف حامد68313

ناجح64.548.5384730228.029151635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد رجب دردٌر نور68314

ناجح7547.53653.536.5248.537171735البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد رمضان جاد عثمان68315

ناجح68.544.5405236.5241.540181835البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد رمضان عبدالرحٌم ابوالعال68316

ناجح76.559405837.5271.0391715.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد صالح السٌد السٌد68317

ناجح71.5544051.533250.038171834البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد على احمد السٌد68318
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ناجح7140.526.543.536217.5341414.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد محسن حامد محمود68319

ناجح50.541284126.5187.035151734البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد محمد عاطف محمد الصغٌر68320

ناجح69.547.536.544.527.5225.537171735البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحمد محمود عبدالرحٌم محمد68321

ناجح77.55839.555.537.5268.0381817.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاسامه احمد عبدالحمٌد عبداللطٌف68322

ناجح7756405538.5266.5391717.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاسامه رشاد متولى عبدالرحٌم68323

ناجح6547405234.5238.5391717.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاسالم محمد نور الدٌن محمد68324

ناجح6245.53440.534216.028171634البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةالبدرى ابو السعود البدرى السٌد68325

ناجح67.550.53344.533228.529171834البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاٌمن منصور عبدالمنعم محمد68326

ناجح4030333020153.020101034البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةحسام حسان عباس حسان68327

ناجح54.547.531.54836217.5321617.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةحسان رامى حسان عبدالمبدى68328

ناجح59534052.536.5241.0341818.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةحسن حمام حسن محمود68329

ناجح69.550.537.553.534245.036161634البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةحسٌن حسن عبدالسمٌع عبدالغنى68330

ناجح6447.53143.534.5220.537181635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةحسٌن محمد السٌد نور الدٌن68331

ناجح72.552.54051.538254.538171635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةخالد اٌمن علم الدٌن خالد68332

ناجح6747.5405437245.538181635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةخالد حمدى محمد احمد68333

ناجح74.5544054.536.5259.5301716.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةخالد رامى حسٌن رمضان68334

ناجح72.55139.559.538.5261.034161635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةخالد فراج عبدالفتاح محمود68335

ناجح52.538.5304630.5197.5321718.532البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرائد حمدي عبدالموجود عبدهللا68336

ناجح49.537.5244928188.0341616.532البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرجب السٌد عبدالغفار محمد68337

ناجح55.53931.54727200.035161432البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرضا عمار السٌد رضا68338

ناجح69.5532848.538.5237.535181632البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرضا ممدوح احمد مرسى68339
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ناجح6649394434.5232.535191732البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرمضان صابر رمضان توفٌق68340

ناجح78.5584053.540270.0381717.532البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرمضان ممدوح سعود سعد الدٌن68341

ناجح74574052.540263.535181632البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةزٌاد حسن محمد عثمان68342

ناجح61544046.539.5241.035181632البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةسٌف محمود حسن على68343

ناجح63513746.535232.5361716.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةشهاب محمد احمد رسالن68344

ناجح5649.5374637225.532151733البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةصبرى على محمود محمد68345

ناجح66.5473856.538.5246.534171733البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةصدٌق السٌد صدٌق متولى68346

ناجح78.560406040278.5381718.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةطارق عالم محمد عبداللطٌف68347

ناجح63412341.535203.5341313.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةطارق محمد السٌد احمد68348

ناجح6343.52750.529.5213.5321614.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةطه ابراهٌم على ابراهٌم68349

ناجح7856.54054.535.5264.5351815.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةطه محمود على احمد68350

ناجح74.552.5405938264.0351813.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعاطف حمدى العبد احمد68351

ناجح73.554405738262.535181633البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعباس عاطف ابو المجد عباس68352

ناجح7445405736.5252.535181635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالحلٌم محمود عبدالحلٌم صابر68353

ناجح7141374933231.035181635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالرحمن اشرف سعد توفٌق68354

ناجح74.549375537.5253.034181435البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالرحمن اشرف محمود محمد68355

ناجح7054405838260.0341814.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالرحمن اٌمن فاروق قاسم68356

ناجح714932.55338.5244.0331814.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالرحمن حموده محمود محمد68357

ناجح57.539.53155.535.5219.033181434البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالرحمن رفاعى علم الدٌن سعد الدٌن68358

ناجح6546.534.557.533.5237.035181434البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالرحمن ضاحى عبدالغنى محمود68359

ناجح57493654.534.5231.033181634البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالرحمن كرم ادم مهران68360
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ناجح65.549404735.5237.037181434البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالرحمن ممدوح عبدهللا محمد68361

ناجح79.5604057.539.5276.537181434البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالعزٌز السٌد عبدالعزٌز مهران68362

ناجح78.558405838.5273.037181534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالعزٌز ماهر امٌن عبدالرحمن68363

ناجح56.55037.550.537231.535181634البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالعلٌم جابر الضبع جابر68364

ناجح69.556.536.55939.5261.0351815.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالفتاح ابراهٌم احمد رسالن68365

ناجح60.548.536.55937.5242.0351815.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدهللا احمد فرغلى احمد68366

ناجح69.5524059.538259.0321813.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدهللا حمام قناوى ابراهٌم68367

ناجح564538.55134.5225.032181534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدهللا رجب فهمى على68368

ناجح545127.552.532.5217.5331815.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدهللا شحات على عبدالرحٌم68369

ناجح5442.53546.537215.0321813.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدهللا عاطف حسن دنور68370

ناجح76.555405739267.536181634البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدالموجود على عبدالموجود على68371

ناجح63.5604055.539258.036181734البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبٌد حمدان عبٌد عبدهللا68372

ناجح53.550.53747.535.5224.0321615.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعرفه جمال جابر صدٌق68373

ناجح52493048.529208.531161534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعصام حسن محمود غرٌب68374

ناجح78594054.538269.534181534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعلى احمد العبد احمد68375

ناجح6555405439253.0341815.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعلى اٌمن ابوبكر ابراهٌم68376

ناجح67.556.5405238254.035181634البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعلى رسالن فراج عبدالعال68377

ناجح46.543.535.550.536.5212.5301715.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعلى منصور طه محمد68378

ناجح56.5553546.530.5223.532181434البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعلى ناصر عثمان على68379

ناجح7554385638.5261.5351815.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعلً هشام علً محمود68380

ناجح6349355134232.033161635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعمر عبدهللا محمد عبدالعزٌز68381
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ناجح64.55239.551.537.5245.0331616.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعمرو خالد سمٌر محمد68382

ناجح75603854.538.5266.033.51815.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةفادى عاطف الضبع هارون68383

ناجح7254.5385537256.5321816.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةفتحى خلف فتحى عبدالمبدى68384

ناجح6957385539258.0371816.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةفهد عبدالعاطى ابو الحمد عبدهللا68385

ناجح6448.537.55436240.032181634البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةكارم محمود امٌن على68386

ناجح55.552.53847.539232.531181534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةكرٌم اسعد البدرى هاشم68387

ناجح78594057.539273.536181434البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةكرٌم عاطف قناوي سعد الدٌن68388

ناجح785539.555.539.5267.537181634البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةكرٌم عدنان محمود احمد68389

ناجح57.54637.556.538235.5351415.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةكرٌم فتحى عبدالاله حسن68390

ناجح45.54330.552.534205.5321414.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةكرٌم قناوى فرغل احمد68391

ناجح464033.556.538214.033161334البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمد انور محمد احمد68392

ناجح685337.55838.5255.0341615.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمد خالد السٌد نورالدٌن68393

ناجح69.54937.55939254.035181535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمد شعبان حسن محمد68394

ناجح624835.558.539243.0331814.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمد شعبان صبرى خلٌل68395

ناجح58.54936.555.538.5238.035181434البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمد صبرى عبده سٌد احمد68396

ناجح7556405839.5268.535181434البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمد عادل حمدى ثابت68397

ناجح77.5593958.539.5273.538181633البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمد عمر عباس امٌن68398

ناجح57.55239.550.535234.533171535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمد محمود محمد احمد68399

ناجح64573656.536.5250.0331714.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمد مصطفى هاشم احمد68400

ناجح65.553.53558.538.5251.0351614.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمد ٌاسر ربٌع عبده68401

ناجح495131.553.537222.0251714.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمود اٌمن ابوبكر ابراهٌم68402
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ناجح71.55739.55939266.0311713.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمود رفاعى محمود محمد68403

ناجح60.548.53455.537.5236.0351514.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمود سمٌر احمد قندٌل68404

ناجح53.546.53354.537224.5261514.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمود صالح الضبع على68405

ناجح5948.536.553.537234.5301614.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمود عبدالباسط رجب عبدالرحٌم68406

ناجح45.541264634.5193.030141435البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمود عبدالعزٌز عبدالعظٌم خلف هللا68407

ناجح53.5513153.537226.0341714.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمود عالء قابٌل ابو بكر68408

ناجح54.548.53652.537.5229.0331514.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمود على احمد بٌومى68409

ناجح4143.52644.533.5188.5301514.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمود محمد طلب عبداللطٌف68410

ناجح6050.5345736237.531171735البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمود مصطفى عبدالتواب محمد68411

ناجح51.54629.55133.5211.533151735البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمحمود نور الدٌن دردٌر نور68412

ناجح76.55637.554.539263.534181737البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمصطفى احمد عبدالحمٌد مهران68413

ناجح55.549.535.55637.5234.0341615.537البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمصطفى خلف عنتر عبدالرحٌم68414

ناجح69.55138.557.538.5255.0351817.537البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمصعب احمد عبدالشافى احمد68415

ناجح64.541.53755.536.5235.0281616.537البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمعتز خلف عنتر عبدالرحٌم68416

ناجح60.53530.549.536211.5271717.537البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمعتز عطٌه احمد محمد68417

ناجح68.5473955.538248.0321717.537البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمعتز محمد عز الدٌن محمد68418

ناجح63.542.537.555.536235.0311816.537البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمعتز نصرالدٌن عبدالعظٌم صبره68419

ناجح695135.558.537.5251.5341817.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةممدوح ضٌاءالدٌن عزالدٌن سعدالٌن68420

ناجح674635.55735.5241.0341715.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمؤمن احمد صدٌق عبدالمجٌد68421

ناجح65.54435.555.537237.5361817.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةناصر ابراهٌم خلف ابراهٌم68422

ناجح5847.535.55537.5233.5311718.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةولٌد اشرف توفٌق السمان68423
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ناجح55.547.53954.532.5229.029151435البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةولٌد رمضان صبرى عبدالاله68424

ناجح725838.55938.5266.0351716.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةٌاسٌن حاتم احمد احمد68425

ناجح70.554.5375938.5259.5331818.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةٌحٌى احمد محمد عبدالرحمن68426

ناجح51.544.531.555.534217.0301514.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةٌحٌى احمد محمد محمود68427

ناجح68.55736.55637255.035172035البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةٌوسف جمال قعود محمد68428

ناجح56.535.537.55331213.5351518.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةٌوسف زغلول عبدالحمٌد برعى68429

ناجح58.540.539.55535228.529161638البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةٌوسف عبدالمنعم كمال الدٌن قناوى68430

ناجح60.54636.55534.5232.5341717.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةٌوسف ناصر حسان امٌن68431

ناجح5450325929224.0331718.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةابتسام محمد حسٌن محمود68432

ناجح62.553.53759.538250.5341618.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحالم احمد محمد حسٌن68433

ناجح4944.5265227.5199.0341517.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاحالم محمود حسن رشوان68434

ناجح7857406039274.039162034البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاسراء شعبان عبدالاله عبدالرحٌم68435

ناجح75.55339.55840266.0371717.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاسماء حماده ابوالعدب عبداللطٌف68436

ناجح78.5583858.539.5272.5371518.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاالء الناجح محمد حسن68437

ناجح74583958.538267.5341519.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاالء حمام عبدالفتاح محمود68438

ناجح7556.538.558.539267.537171935البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاالء على مصطفى عبدالرحمن68439

ناجح54.553305726.5221.032181835البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةامل شوقى احمد محمد68440

ناجح69543758.536254.5351717.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةامٌره احمد الشاذلً عبدالراض68441ً

ناجح71583958.537.5264.036171834البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةامٌره احمد محمد عبداللطٌف68442

ناجح74.5584058.538.5269.538162033البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاٌمان رسالن على رسالن68443

ناجح58.5523758.534240.0381518.533البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاٌمان عبدالرحٌم ٌوسف عبدالرحٌم68444
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ناجح71.557.53758.535259.538172033البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاٌه حماده ابوالمجد السمان68445

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاٌه على مصطفى احمد68446

ناجح72.5573858.534.5260.539182034البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاٌه مشوادى على عبده68447

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةاٌه ٌركه خلف هللا قاسم68448

ناجح78.5574059.539274.038182037البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةبشاٌر السعودى ابو الحمد حامد68449

ناجح5852385936.5243.531171937البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةخلود على ابو الحمد على68450

ناجح55473158.532223.532181836البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةدعاء حمدان شحات قناوى68451

ناجح61.55334.557.537243.5321817.536البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةدنٌا حسن مصطفى احمد68452

ناجح5247.534.55422.5210.532161936البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةدٌنا طارق سلٌم عترٌس68453

ناجح77594059.539274.538172036البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرحاب اسماعٌل ابو الحمد اسماعٌل68454

ناجح79.559.5385940276.038171936البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرحمه انور عبدالاله حفنى68455

ناجح77.5554059.536.5268.537162035البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرحمه بٌومى رضوان بٌومى68456

ناجح55.5543958.531238.035181935البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرحمه عالء الدٌن ثابت احمد68457

ناجح78.5584059.535271.039162034البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرحمه عالء سعد السٌد68458

ناجح7458405934265.037162034البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرحمه محمد نصرالدٌن عبداللطٌف68459

ناجح65.552.533.559.535246.035162034البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرضا احمد سعٌد بكرى68460

ناجح75.559.54058.535268.534162034البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرٌم جالل رٌاض رضوان68461

ناجح6854.537.556.532.5249.0341619.539البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةرٌم حماده محً الدٌن محمود68462

ناجح8060405940279.037172034البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةزهره رمضان حماد على68463

ناجح8057.54059.540277.038172039البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةسلمى عالءالدٌن نبوت عثمان68464

ناجح56.550345429223.5311519.534البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةسمر ناصر صابر احمد68465
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ناجح72.557405833.5261.038172035البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةسمٌحه صبرى احمد على68466

ناجح80604059.540279.539182035البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةسمٌره جمٌل سعد توفٌق68467

ناجح80604059.540279.539172035البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةسمٌره رفاعى فتحى صادق68468

ناجح7257.5405936.5265.038172035البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةشهد السٌد صدٌق متولى68469

ناجح52.552.53857.532232.531161735البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةشهد محمد السٌد احمد68470

ناجح73.557.54058.534263.536162035البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةشهد محمد السٌد متولى68471

ناجح7960405938.5276.536172034البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةشٌماء رمضان عزت ابراهٌم68472

ناجح65.56039.558.535.5259.037152034البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةصفٌه مجدى احمد مصطفى68473

ناجح79.559.5406040279.038181734البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعلٌاء عالم عبدالمبدي جاد الكرٌم68474

ناجح695234.55034239.537181732البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةغاده البدرى على شحاته68475

ناجح7051.533.55033238.0351817.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةغاده شمس الدٌن على عبده68476

ناجح61.55129.54926.5217.533181835البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةفاتن شعبان مرٌد عبدالعزٌز68477

ناجح67563143.528225.534181935البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةفاطمه رمضان علً عبدالراحمن68478

ناجح69.556344732238.536181835البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةفاطمه مصطفى احمد محمود68479

ناجح78594055.539.5272.038181933البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةفاطمه وائل خلف عثمان68480

ناجح70.551.535.54732236.535181836البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةفرحه حازم سعد احمد68481

ناجح735839.55236258.5371818.536البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةفلاير عبدالعظٌم احمد رضوان68482

ناجح735635.54834246.534181936البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةفوزٌه حامد ابو المجد حمٌلى68483

ناجح74.557385535.5260.036171936البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةقمر محمود علً محمود68484

ناجح69.552.53652.536246.535171936البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةلمٌاء محمود محمد محمود68485

ناجح75.5503746.534243.031181836البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمارتٌنا نبٌل رضا زكى68486
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ناجح8059.5406040279.539181836البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمروه احمد العربى الضمرانى68487

ناجح5751.533.552.529223.5371818.536البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمرٌم محمد محروص محمود68488

ناجح7959.54058.540277.039181934البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمرٌم هشام فوزى نعمان68489

ناجح71.55732.552.534.5248.038181934البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةملك الضبع عبداللطٌف محمود68490

ناجح8053.5406040273.537181934البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةملك بكرى عاطف بكرى68491

ناجح73.553344733240.534171934البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةملك عبدالحمٌد احمد ابراهٌم68492

ناجح8060406040280.038182034البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةملك على عبده محمد68493

ناجح76.556.537.55738265.5361818.536البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةملك محمد نصرالدٌن محمد68494

ناجح79.553405840270.5361819.536البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةملك نبٌل مصطفى محمد68495

ناجح8060406040280.036171936البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمنار عبدالعزٌز سلٌمان محمد68496

ناجح70.544.539.55434.5243.036182036البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمنار نصار خلف ابراهٌم68497

ناجح695039.554.538251.034171935البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمنال محسن على محمد68498

ناجح79604059.540278.538182035البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمنه خٌرى جاد على68499

ناجح74574052.539.5263.037181735البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمى حماده عبٌد عبدهللا68500

ناجح6642.534.547.527.5218.0341717.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةمٌاده محمود عباس محمود68501

ناجح59.53927.54123.5190.5321816.535البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةنادٌه عادل محمد مطاوع68502

ناجح775439.55634.5261.038181736البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةناهد اٌمن السمان السٌد68503

ناجح62.5303239.523187.033181636البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةنجوى نشات فاروق السٌد68504

ناجح6040.5354836219.534181836البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةندا ممدوح صلبر احمد68505

ناجح51.540334525194.537151835البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةنرمٌن عالء صابر احمد68506

ناجح7642395439.5250.536181835البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةنسمه جاد توفٌق بخٌت68507
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ناجح5335.5304125184.531181637البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةنسمه عمار عبٌد سعد الدٌن68508

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةنسمه معتمد حسن محمد68509

ناجح6746.53954.537244.0321716.537البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةنعمات عادل على محمد68510

ناجح7957.539.558.538.5273.038171737البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةنهى عبدالكرٌم حمدان عبدالكرٌم68511

ناجح744138.55537.5246.037171937البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةنهى عصمت محمد احمد68512

ناجح7640.538.554.538.5248.035182037البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةنورهان اٌمن البدرى سعد68513

ناجح66.54138.55032228.033171935البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةنورهان طارق احمد عبدالاله68514

ناجح73403951.536239.537181935البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةهاجر رفعت محمد احمد68515

ناجح78.543395331.5245.035181635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةهاجر رمضان محمد اسماعٌل68516

ناجح64.546.5385628233.038181437البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةهدى ٌاسر محمد ابراهٌم68517

ناجح62.545.5405926.5233.5401814.537البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةهدٌر احمد سمٌر محمد68518

ناجح58.543.534.55621.5214.039181437البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةهٌام محمود احمد ٌٌومى68519

ناجح72.553.53757.528.5249.038181537البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةورده محمد دسوقى فراج68520

ناجح69.549.53857.528.5243.038181635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةوالء رفعت حسن احمد68521

ناجح7657.5405734264.538181635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةوالء محمد ابوالعدب عبداللطٌف68522

ناجح8060405939.5278.539181635البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةٌمنى محمد عبدهللا محمد68523

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتابتسام حمدان محمد احمد68524

ناجح69.551.536.543.522.5223.534171337البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتابتسام رجب زكى عبدالرحٌم68525

ناجح65.549.5364522218.033181236البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاخالص ناصر كامل عبدالنعٌم68526

ناجح7455.5395335256.536171338البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاسراء سعد احمد ابراهٌم68527

ناجح7551.538.545.528238.534181439البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاسراء شحات عزت عكاشه68528
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ناجح6950.538.545.524.5228.0311713.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاسراء كمال البدرى احمد68529

ناجح44.549.534.545.520.5194.5381713.539البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاسراء محمود عشرى حافظ68530

ناجح74534053.532.5253.0331814.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاسراء ٌاسر نصر الدٌن عبداللطٌف68531

ناجح70.545374727.5227.033171338البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاسماء ابوالحجاج محمود احمد68532

ناجح775738.55837.5268.037171437البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاسماء اشرف متولى احمد68533

ناجح44.53625.536.524166.5311713.535البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاسماء شرقاوى ٌحٌا محمد68534

ناجح7756.5395130253.5381713.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاالء السٌد احمد نور الدٌن68535

ناجح61.538.5354421200.034181137البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاالء عزت احمد محمد68536

ناجح53.548.533.540.521197.029.51814.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتالفت ناجى ولٌم ٌعقوب68537

ناجح6047.53540.522.5205.536181439البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتامال الصباح صالح محمد68538

ناجح5544.52935.522186.0331713.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتامانى حمدان عبدالراضى عوض68539

ناجح74.553.538.549.532.5248.5361715.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتامانى شعبان احمد محمد68540

ناجح73.555.538.55134.5253.0381713.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتامانى مختار احمد محمود68541

ناجح75.55338.550.533250.538181439البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتامل البدرى شٌبه الحمد على68542

ناجح8058.5405938275.537181438البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتامنٌه احمد ماهر على68543

ناجح77.556406039.5273.032171635البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتامنٌه على احمد حسن68544

ناجح55.55023.543.529.5202.0271615.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتامٌره االمٌر كامل ابراهٌم68545

ناجح785736.551.537260.034161639البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتامٌره عبدالحمٌد احمد عبداللطٌف68546

ناجح5849.527.548.528.5212.032161637البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتانتصار ناصر حسن محمد68547

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتانجى شحات فاروق مطاوع68548

ناجح64.55328.549.532227.5291614.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتانجى محمد زكرٌا متولى68549
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ناجح68.547364730.5229.036181439البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتانفال هاشم عبدالحمٌد رمزى68550

ناجح66.5523148.528226.0281915.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاٌمان اشرف عبده محمد68551

ناجح7558.53855.537.5264.535191537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاٌمان اٌمن محمد محمود68552

ناجح7257.53755.539261.034191636البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاٌمان حسنى صابر محمود68553

ناجح7758.5405536.5267.0341915.539البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاٌمان حسٌن محمد ٌونس68554

ناجح705737.555.536.5256.5361915.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاٌه سٌد سعد الدٌن نور الدٌن68555

ناجح50.5502347.525.5196.5311915.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاٌه عبدالعظٌم ابوالوفا حسن68556

ناجح55.54326.544.531200.5281915.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاٌه على محمد مازنى68557

ناجح523326.539.526177.027171639البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاٌه عمار محمد احمد68558

ناجح5441.524.54626.5192.529191638البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتاٌه متولى على متولى68559

ناجح7756.5375739.5267.0341916.535البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتبثٌنه محمد صدٌق محمد68560

ناجح494522.54925.5191.0271913.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتبخٌته عادل حسن احمد68561

ناجح7155.534.555.531.5248.0321915.539البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتبدور عصام عبدالنبى رضا68562

ناجح77.560406039.5277.0341915.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتبسمله علً عبدالعزٌز عل68563ً

ناجح50.542.5233220.5168.530191136البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتبشاٌر خلف هللا عبدالحمٌد احمد68564

ناجح554423.540.521184.0301915.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتتغرٌد صبرى زكى صالح68565

ناجح73.545.5305736242.0361914.539البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتتغرٌد عبدالناصر عبدالمعز نورالدٌن68566

ناجح76.5503446.531.5238.5361915.539البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتتوحٌده القرشى بدوى ابو العال68567

ناجح55.544283320180.530191438البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتجهاد رجب عثمان عبدالمجٌد68568

ناجح76.55234.55132.5246.535191437البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتحبٌبه احمد محمد على68569

ناجح55.54830.54024198.0331915.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتحبٌبه خالد البدرى محمد68570
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ناجح74.551405034249.5341915.539البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتحبٌبه عبدالحمٌد جابر عبدالرحٌم68571

ناجح6549.5264424208.5371914.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتحسناء محمد نور الدٌن محمد68572

ناجح6748.53240.526214.0321913.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتحمدٌه محمود على محمد68573

ناجح77.55136.55936260.035191637البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتحنٌن سعد الدٌن رجب احمد68574

ناجح74.550.531.54533234.5331913.539البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتخلود ابوالحمد محمد عبداللطٌف68575

ناجح47.54825.541.525187.531181338البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتخلود حجاج العربى دروٌش68576

ناجح73.554.532.54427231.536181335البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتخلود عصام عبدهللا على68577

ناجح785933.55731258.535181538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتخلود على عبدالهادى احمد68578

ناجح56.54522.533.523180.5291912.539البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتخلود ممدوح زكى احمد68579

ناجح74.555.5334232.5237.5321814.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتخلود ٌسرى محمد احمد68580

ناجح73.550.533.547.533.5238.531181436البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتدعاء خالف خلٌف محمود68581

ناجح56.55224.54126200.0311913.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتدنٌا خالد احمد ابراهٌم68582

ناجح684630.54629.5220.0311813.539البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتدٌانا عبدالنظٌر عبدالمعز نورالدٌن68583

ناجح49.535244225175.5301615.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتدٌنا احمد اللٌثى احمد68584

ناجح70432946.535.5224.0381817.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحاب عبدالصبور عبدهللا احمد68585

ناجح72.55532.550.533.5244.037171936البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحاب ناصر توفٌق السمان68586

ناجح65393548.533.5221.037181839البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحمه تمام محمد عل68587ً

ناجح4732.521.54325.5169.5291717.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحمه حسن عبدالعاطى عثمان68588

ناجح66.535.523.542.529.5197.5331818.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحمه حسنى شحاته حمدهللا68589

ناجح51.535224127176.5321918.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحمه دٌاب صبره ابو زٌد68590

ناجح59.5382543.527.5193.538191939البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحمه رفعت عرٌان مصطفى68591

(776)



ناجح573525.543.524185.0321816.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحمه عبدالراضى محمد السمان68592

ناجح53.534.523.546.526.5184.5361715.535البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحمه عبدالاله رضوان محمد68593

ناجح63.54632.54829219.036191638البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحمه على عثمان على68594

ناجح5830.52244.529.5184.5331917.539البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحمه محمد السٌد السمان68595

ناجح5631.521.543.531183.533181837البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحمه مختار السٌد محمود68596

ناجح51.5322342.529.5178.532191736البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترحمه ٌاسر رافت سلٌم68597

ناجح75.55136.55432.5249.5371818.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترشا خالف على عبدالقادر68598

ناجح74.548.53452.532.5242.0381918.539البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترندا احمد سعد الدٌن نور الدٌن68599

ناجح63.542.525.54730208.536.51818.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتروماندا نبٌل نظٌر ابراهٌم68600

ناجح6240.5305427213.5351815.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترٌحاب محمد احمد الفرغلى68601

ناجح6335285130.5207.5351817.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناترٌهام خالد اسماعٌل عبدالرحٌم68602

ناجح70.535.528.54829.5212.0371818.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتزمزم عبدالحمٌد عبدالمنعم عمار68603

ناجح70.55032.550.533.5237.038181637البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتزٌنب مختار محمود على68604

ناجح60.5523055.531.5229.5351816.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتساره سٌد عبدالكرٌم احمد68605

ناجح72.552375635252.5351816.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتساره صبرى هاشم احمد68606

ناجح735034.554.533245.036181638البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتساره عبدالناصر اسماعٌل عبدالرحٌم68607

ناجح5135.525.543.527.5183.029.5181336البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتساره مبروك فهمى سعٌد68608

ناجح46.539.5264128.5181.533181337البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتسامٌه على محمد على68609

ناجح63.5462944.531214.0331814.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتسعاد الصادق جاد الكرٌم محمد68610

ناجح60.54229.54630208.0331814.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتسماح انور جاد حسٌن68611

ناجح674737.553.533.5238.536181436البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتسماح انور سعد على68612
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ناجح66.544.53652.535.5235.0361613.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتسمر عمار حسن احمد68613

ناجح6949.533.545.534.5232.0361813.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتسمٌه احمد حسن عبداللطٌف68614

ناجح6137.526.54928202.0311813.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتسندس محمد جاد الرب محمد68615

ناجح54.543.52947.530204.5311813.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتسهام السٌد ابو الحمد محمود68616

ناجح7647.531.55032237.0351813.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتسهام محً الدٌن احمد محمود68617

ناجح50.5322938.523.5173.5301813.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتسهى احمد عبدالعال السمان68618

ناجح74.549.535.552.533.5245.5341813.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشذى ٌاسر احمد رشوان68619

ناجح6844.532.54630221.0351813.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشروق جمال محمد متولى68620

ناجح45.538264328180.530181438البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشرٌن رمضان على عبدالدائم68621

ناجح5440.527.544.531197.5351812.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشهد تحسٌن عباس عبدالرحمن68622

ناجح6946.529.544.529.5219.0371814.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشهد حسن محمد عبادى68623

ناجح5831.526.53524.5175.532181138البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشهد رجب ابوالعدب محمود68624

ناجح66343342.527202.5311813.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشهد رمضان حسن بكرى68625

ناجح67.533.532.53927.5200.033181336البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشهد عاطف السٌد ابراهٌم68626

ناجح72.5352838.527201.0321814.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشهد عبدالباسط عبدالتواب محمد68627

ناجح71.5493442.527224.0311814.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشهد ماهر محمد شبٌب68628

ناجح7439354428.5220.534181538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشهد محمد على السٌد68629

ناجح74.5373643.527.5218.532161336البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشهد محمود احمد عبدالرحٌم68630

ناجح65.545253523.5194.0331813.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشٌماء احمد عالء الدٌن هالل68631

ناجح48.531.5283221.5161.526171138البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشٌماء زكرٌا جمال قناوى68632

ناجح68.535.529.540.528202.034181437البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشٌماء شعبان محمد السٌد68633
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ناجح703728.541.532209.034181436البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشٌماء عمر محمود على68634

ناجح6131.52939.525.5186.529181338البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشٌماء قناوى بدوى ابو العال68635

ناجح58.53529.53824.5185.5281813.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتشٌماء ناصر رفاعى موسى68636

ناجح6939.533.54434220.0321812.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتصابرٌن احمد عبدالرحٌم ابو العال68637

ناجح63.5323037.522185.0251813.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتصابرٌن عالء رجب محمد68638

ناجح59.5333234.522.5181.530181438البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتصفاء شحاته عبدالرحٌم زكى68639

ناجح73.54332.543.535.5228.029181537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتصفاء محمد محمود محمد68640

ناجح56.53225.53623173.025181336البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتصفٌه عبدالقادر احمد محمد68641

ناجح5331283523170.0291814.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتضحى سعد زغلول احمد68642

ناجح633629.53524187.5291814.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتضحى منتصر رفاعى موسى68643

ناجح423125.534.520153.0271813.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتعبله عبدالبارى خلف محمد68644

ناجح46.53224.537.520160.533181337البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتعبٌر ممدوح ابوزٌد السٌد68645

ناجح7353.53444.535.5240.5311816.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتعال محمود عبدالعظٌم عبدالاله68646

ناجح6040.531.547.521.5201.0351816.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتعلٌا شرقاوى محمود صبره68647

ناجح43302637.521.5158.029161336البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتعلٌا مصطفى محمود عبدالحمٌد68648

ناجح73.543.532.55435238.537181638البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتعلٌاء خلوفه على عبدالرحمن68649

ناجح7747.5395437254.534181538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتعهد القرشى عزت عزالدٌن68650

ناجح5237233923174.032181536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتعواطف كمال عبده الشمندى68651

ناجح574123.54533199.534161637البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتغاده احمد ذكى على68652

ناجح7144275431227.0321816.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتغاده السٌد محمد احمد68653

ناجح76.55739.554.535262.536181637البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتغاده منتصر عبداللطٌف محمود68654
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ناجح583626.540.525186.035181536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه احمد صبره عبدالحمٌد68655

ناجح47.533.522.540.520164.027161538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه احمد مشوادى محمد68656

ناجح6233264321185.032181538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه السٌد حسن نور68657

ناجح52.532.521.541.520.5168.5321816.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه الشوال تمام حسن68658

ناجح46.5332235.520.5157.532161536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه بدوى عباس امٌن68659

ناجح53.532.522.53521164.532181537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه خالد ٌوسف حسن68660

ناجح66.537.52550.528207.534181638البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه رجب رضا حسٌن68661

ناجح52.5432449.525.5194.534181637البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه رمضان صبره عبداللطٌف68662

ناجح7248.527.55026224.0351814.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه سالم السٌد رسالن68663

ناجح73.556.54058.537.5266.035181538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه عاشور موسى سالمان68664

ناجح7756.54058.540272.0351814.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه عبدالرحمن خلف عبدالرحمن68665

ناجح45.536.527.537.524171.028181436البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه ناصر محمد احمد68666

ناجح57.530.530.53922179.530161638البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاٌزه حمدى عبدهللا محمود68667

ناجح44.532.526.53420.5158.033181437البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفرحه اشرف عبدالسمٌع حسٌن68668

ناجح79.559.54058.539.5277.0351816.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفرحه السٌد شعبان احمد68669

دور ثانى4030203020140.020101020البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفرحه حموده البدرى حسٌن68670

ناجح59.534.530.53323.5181.030181438البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفرحه عاطف حسان محمد68671

ناجح6841.533.540.529.5213.0311815.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفرحه ولٌد خلف هللا طه68672

ناجح75.553405333254.536181537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفوزٌه البدرى العرٌان مصطفى68673

ناجح6641.53549.528220.032.5181638البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتكامٌلٌا عشم نصٌف توفٌق68674

ناجح49.5362836.520170.0291814.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتكامٌلٌا كمال ٌوسف عبدهللا68675
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ناجح49.53636.540.523.5186.033181638البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتكٌرمٌنا راضى بشرى كامل68676

ناجح7856.539.559.539.5273.034181638البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمارلٌن مرقص صادق حبٌب68677

ناجح66.547.5395534242.035181636البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمارى االمٌر جابر محارب68678

ناجح6232.535.53925.5194.534.5181637البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمارٌنا عٌاد جورجً بشاي68679

ناجح7443353629.5217.533181638البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمروه اٌمن عبدالحمٌد السمان68680

ناجح7758.54056.537269.036181637البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمروه حسن احمد حسن68681

ناجح7558405337263.031181636البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمروه محمود الدٌب عبدالرحٌم68682

ناجح6235.527.533.523181.531181438البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم حشمت فاروق مصطفى68683

ناجح64.539.5293425192.0281815.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم حمام قناوى احمد68684

ناجح66.539.5313724198.0341815.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم رائف صدقى بولس68685

ناجح78.554395136258.536.51813.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم رومانى مٌالد هالل68686

ناجح76.545.538.549.534.5244.537181737البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم عبدالحكٌم البدرى حسٌن68687

ناجح74.545.537.54935.5242.0371815.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم عبدالحمٌد جابر عبدالرحٌم68688

ناجح7960406039.5278.538181937البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم محمد السٌد عبدالرحمن68689

ناجح7760405939275.0391819.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم محمد عبدالحفٌظ محمد68690

ناجح80604059.540279.5391819.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم محمد ماهر على68691

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم ناصر مصطفى امبادر68692

ناجح79.559.5405938.5276.534.51815.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم وصفى صبرى سعد هللا68693

ناجح5636.53237.523.5185.5311813.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرٌم ٌاسر شعبان محمد68694

ناجح653028.53426.5184.0301814.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتملك خالد محمد اسماعٌل68695

ناجح77.560405839274.5351815.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتملك طارق محمود محمد68696

(781)



ناجح5932263320.5170.5291814.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتملك منتصر شعبان محمد68697

ناجح4933.52635.522166.0281612.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمنار احمد فاروق شعبان68698

ناجح54.534243324.5170.0301614.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمنار الجرو السمان على68699

ناجح56.533.529.533.523.5176.532151336البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمنار محمد حسٌن صدٌق68700

ناجح7236.52942.529209.036161437البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمنار محمد صادق محمد68701

ناجح6032.5293730.5189.034151438البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمنار محمود مسعد عبدالحمٌد68702

ناجح63.5333336.527193.032151337البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمنال عبدالاله رضوان محمد68703

ناجح69.5383743.535.5223.534161536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمنه جمٌل البدرى عبداللطٌف68704

ناجح58.535.53633.533196.5331614.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمنه عبدالوهاب عبدالاله محمود68705

ناجح46.530.524.532.520154.028141238البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمنى احمد رمضان احمد68706

ناجح59.5333235.530190.0331713.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمنى عرفات شعبان عبدالعال68707

ناجح54.534.53234.527.5183.0311612.537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمها البدرى ٌاسٌن ٌوسف68708

ناجح43.531.52832.526.5162.030171338البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمى عطا البدرى مرسى68709

ناجح65.532313731.5197.033161437البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتناردٌن ٌوسف سمٌر فخرى68710

ناجح713837.53735.5219.033151436البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنارٌمان حماده سعد نورالدٌن68711

ناجح67333135.532.5199.031.51716.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنانسى نصٌف شهدى سعٌد68712

ناجح71.535.5373533.5212.530161538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنجوى عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد68713

ناجح63.533343529.5195.032161438البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنداء ناصر مرتضى عبدالاله68714

ناجح75.5573955.537264.0341616.536البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتندى شمس الدٌن سعد حسن68715

ناجح55.5343235.523180.032161537البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتندى عصام شعبان محمد68716

ناجح7457.539.56039.5270.535161738البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتندى عمار عابدٌن حفنى68717
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ناجح46.533.534.538.526.5179.530161337البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنعمات حارس ٌوسف حسن68718

ناجح72433847.529.5230.035161436البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنعمه السٌد جادالكرٌم محمود68719

ناجح43.53326.53523.5161.5311612.538البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنواره عصمت عٌد محمد68720

ناجح4833.532.535.525.5175.032161438البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنورا حازم ٌوسف صدٌق68721

ناجح4832.528.533.523.5166.028161638البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنورا عبداللطٌف محمد عبداللطٌف68722

ناجح6036323621.5185.5271616.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنورهان احمد الفاوى ابراهٌم68723

ناجح73.55436.55237253.0341614.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنورهان حمدى عبدالسمٌع امٌن68724

ناجح67.533313423.5189.0311712.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنورهان رمضان الضبع مطاوع68725

ناجح6331.529.535.521.5181.0321514.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنورهان على عبدالرحٌم محمد68726

ناجح7231323623.5194.536161440البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنورهان ناصر حسن خلٌف68727

ناجح70.5513652.538.5248.5351714.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنورهان وحٌد هاشم احمد68728

ناجح63352936.520.5184.0301712.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتنورهان ولٌد عبدالعاطى محمد68729

ناجح4831.5273520.5162.0291610.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتهاجر صبرى تمام صبره68730

ناجح71.544.53347.527223.535171340البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتهاجر عبدالفتاح سعد الدٌن نور الدٌن68731

ناجح75.551385237.5254.0321612.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتهاجر عز الدٌن محمد ٌونس68732

ناجح724229.538.531.5213.534141540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتهبه اٌمن عبدالحمٌد السمان68733

ناجح52.531.5303324171.0291614.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتهدى على احمد عبداللطٌف68734

ناجح64332935.527.5189.036171340البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتهدٌر حمدى جابر محمد68735

ناجح60.53230.537.521181.532151440البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتهناء قناوى فاروق محمد68736

ناجح70.535.53340.528207.531161440البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتهند رمضان عباس رجب68737

ناجح6730.530.53522.5185.5331513.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتهٌام عبدالحكٌم حامد احمد68738
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ناجح45.531.5273321.5158.531141340البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتهٌام ناصر مشوادى محمد68739

ناجح5132.5253523166.528171140البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتورده ناصر شعبان عبدالعال68740

ناجح7354394734.5247.532181240البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتوعد حسن محمد ٌونس68741

ناجح6031.527.53522176.0311612.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتوفاء جمال السمان محمد68742

ناجح473123.53220.5154.0291514.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتوالء ضاحى سعد عبدالاله68743

ناجح5737.529.540.524.5189.030181240البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتوالء فراج رمضان فراج68744

ناجح57.536.529.53525.5184.0301812.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتوالء ممدوح فراج محمد68745

ناجح5835.53034.525183.030181440البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتوالء منتصر عبدالاله عبدالراضى68746

ناجح48.531.530.531.521.5163.5311813.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتٌاسمٌن جاد الفولى مرسى68747

ناجح5236.528.53420171.025181340البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتٌاسمٌن رمضان محمد محمود68748

ناجح73.53927.53720197.029181340البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتٌاسمٌن محمد جادالكرٌم محمد68749

ناجح50.538.521.536.525.5172.526171440البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتٌاسمٌن محمد مصطفى احمد68750

ناجح79.556.53954.537266.5351913.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتٌاسمٌن محمود جابر عبدالرحٌم68751

ناجح74.548.534.546.528.5232.534191340البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتٌسرا صبري حسان محمد68752

ناجح54.53830.534.524.5182.034181340البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتٌسرا على قاسم العكٌنى68753

ناجح7941.538.543.537239.5381914.540البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتٌوانا عبدالمسٌح بخٌت عبدالسٌد68754

ناجح76.556385237.5260.0381717.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى ابراهٌم حمٌد عامر سلٌمان68755

ناجح6042385335228.038181639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى احمد ابو عمره امٌن عمر68756

ناجح7957405939274.0381817.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى احمد اشرف الشٌمى عبداللطٌف68757

ناجح56.548.537.555.533231.034181439البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى احمد السٌد عثمان عبداللطٌف68758

ناجح58.552.535.551.532230.0331815.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى احمد حسٌن صابر جابر68759
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ناجح7654.5385737.5263.0361817.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى احمد عادل فاضل دردٌر68760

ناجح53.553.53850.535230.5321713.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى احمد عبدالرحٌم حسٌن توفٌق68761

ناجح74.544385134.5242.032171439البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى احمد عبدالمجٌد محمدعلً قاسم68762

ناجح67.549.53948.534.5239.036181639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى احمد محمد عادل محمدالسٌد68763

ناجح47.54235.55027202.0321613.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى احمد محمد متولً محمد68764

ناجح805839.557.539.5274.538181739البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى احمد محمد محمود ابراهٌم68765

ناجح52.549.534.549.531217.034151639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى احمد هاشم عبده محمد68766

ناجح776039.55939274.538181639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى اسامه على ابراهٌم احمد68767

ناجح6548.53747.530228.0311515.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى اسالم حماده الضبع سلٌم68768

دور ثانى8.500008.500019البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى اسالم عرفات ناصر الضبع68769

ناجح56.552.53656.532.5234.032131639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى اسماعٌل ابوالنجا اسماعٌل محمد68770

ناجح63.558.539.55638255.535181639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى الجهٌنً حازم محمد عبداللطٌف68771

ناجح8060405940279.0371815.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى انس محمد السٌد محمد68772

ناجح8058405939.5276.5381816.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى اٌمن محمود محمد مصطف68773ً

ناجح7759.53958.538.5272.538181439البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى باسم ابو الحجاج احمد دسوق68774ً

ناجح59503951.537236.5371815.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى بدوي جاد بدوي احمد68775

ناجح423633.539.520.5171.529141539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى بدوي عبدالعاطً بدوي احمد68776

ناجح53.5543857.537.5240.535161639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى بسام تحسٌن محمود السٌد68777

ناجح4030203020140.020101020البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى بالل عمر حشمت عل68778ً

ناجح67.553.5406039260.035181639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى جاسم اشرف ابوالوفا محمود68779

ناجح5146.536.546.534.5215.033161539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى جمال عبدالناصر الجمال سلٌم68780
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ناجح57.55335.55737240.0321816.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى جمال محمد رفعت امٌن68781

ناجح7256.5406037.5266.0361816.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى جمال ناصر جمال محمود68782

ناجح735939.56039270.537181739البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى حسام ابراهٌم حسن محمود68783

ناجح4939.5385737.5221.032151639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى حسام حسن فاٌز حسن68784

ناجح56.551405938244.531161639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى حسن الصباح نوح حسن68785

ناجح7958406040277.0391716.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى حسن حماده انور عارف68786

ناجح7959406039.5277.5381818.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى حسٌن حماده انور عارف68787

ناجح5350405837238.0321616.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى حماده محمد حسٌن محمود68788

ناجح60.544405737.5239.030171639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى حمدي عصمت حمدي احمد68789

ناجح5958395736.5249.5321717.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى خالد اشرف صادق عبدالاله68790

ناجح725939.55537.5263.0351716.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى خالد عبدالاله عبدالنبى محمد68791

ناجح73594059.540271.5331818.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى خالد محمد عبدالهادى عبدالمقصود68792

ناجح67.554.54058.538258.5341918.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى خلف نبٌل عبدالفتاح شاكر68793

ناجح75.558.5406038272.0351618.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى راشد فوزى فاروق راشد68794

ناجح5548.539.55738238.0331617.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى رائد عبدالعال عبدالهادي عبدالعال68795

ناجح7659.5406038273.5361818.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى رجب هرون رجب هرون68796

ناجح56.555406038249.5341816.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى زٌاد ابوعمره عزالدٌن حسٌن68797

ناجح8059406039278.0321818.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى زٌاد ممدوح عبدالحمٌد محمدعل68798ً

ناجح69.5563858.537.5259.5321716.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى سعدى اٌمن عبدالهادى احمد68799

ناجح77.556405837.5269.0351618.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى سعٌد حمام برعً الدسوق68800ً

ناجح56.5574058.538250.035161839البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى سمٌر رمضان سمٌر عبدالموجود68801
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ناجح5841.532.54629.5207.530151639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى شاهر وفقً عبدالرحٌم نورالدٌن68802

ناجح495234.55433.5223.0321517.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى صبري سمٌر اسماعٌل محمد68803

ناجح5445.53148.525.5204.533131739البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى صبري متولً محً الدٌن سالمان68804

ناجح7557405739268.0341518.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى طالل عاطف ابو عمره على68805

ناجح80604059.539278.5351617.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى طه احمد عبدالرحٌم عثمان68806

ناجح49.542.537.553.533.5216.5331516.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عادل ابراهٌم محمود محمد68807

ناجح59.551.539.55636.5243.0331517.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عادل السٌد شاكر احمد68808

ناجح65574056.537.5256.0331618.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدالحكٌم ابراهٌم جاد عبدالموجود68809

ناجح7858.54058.539274.0351617.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدالحكٌم السٌد سٌف النصر عبدالرحٌم68810

ناجح6356405238.5249.5321617.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدالحً علً عبدالحً زاهر68811

ناجح46.55132.54927206.0301516.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدالرحمن محمد عبدربه عبدالعزٌز68812

ناجح75.5584058.539271.0351618.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدالرحمن محمود عبدالرحٌم قناوي68813

ناجح404438.543.530196.031151539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدالشافً احمد عبدالمبدي احمد68814

ناجح42.537.52643.523172.5321415.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدالعظٌم ابراهٌم الداكر عبدالرحٌم68815

ناجح404638.538.527.5190.5311016.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدهللا احمد نورالدٌن محمد68816

ناجح52.5513958.535236.0341615.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدهللا السبع جادالرب عبدالمجٌد68817

ناجح49.5524054.530226.0331516.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدهللا امٌن علً جاد68818

ناجح76.5574055.538.5267.5331616.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدهللا شاكر مطاوع حسن68819

ناجح63.55136.55436241.0351516.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدهللا فرٌد ابو الحمد محفوظ68820

ناجح75.558395337262.5331616.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدهللا محمود محمد مصطف68821ً

ناجح77.55538.55537.5263.5341616.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدالوهاب محمود عبدالعظٌم عل68822ً
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ناجح715137.551.531242.0291616.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عزام رفاعً عثمان عبدالرحٌم68823

ناجح58523853.535236.534151639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عزام علً رمضان عبدالرحٌم68824

ناجح54.556385634.5239.034161739البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عزام مرتضى صابر جالل68825

ناجح77583956.539269.5331616.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عالء حشمت على السٌد68826

ناجح6455385433.5244.5261616.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى على ابوعمر على ابراهٌم68827

ناجح705338.55236.5250.0311616.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى على ثروت رمضان عبدالحمٌد68828

ناجح79.5564058.538272.0351616.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى على عبدالباسط على صابر68829

ناجح8056.54058.539.5274.5361616.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى علً حماده محمود حسب68830

دور ثانى147614647.01236.519البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى علً عبدالرحٌم علً عبدالرحٌم68831

ناجح74.5583955.538.5265.5321518.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى علً قاعود صدقً ابوزٌد68832

ناجح70.55738.557.538.5262.0341716.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عماد ابراهٌم قاعود ابراهٌم68833

ناجح70.54834.554.532.5240.0311416.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عماد بهاء دٌاب الدردٌر68834

ناجح5239404730208.027161639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عمر ابراهٌم عبدالموجود سلٌمان68835

ناجح68.553.529.55537.5244.0361716.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عمرو اسماعٌل مسعد اسماعٌل68836

ناجح78594059.539275.5361717.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عمرو شعبان السٌد على68837

ناجح66.557405236251.5371517.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى فارس شفٌق محمد ماجد68838

ناجح65.55339.555.536249.5361717.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى فارس ٌاسر محمد ابراهٌم68839

ناجح64.550385436242.533171739البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى فارس ٌاسر محمود عبدالحمٌد68840

ناجح504733.54831209.531151739البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى فتحً نبٌل فتحً جالل68841

ناجح7555.5405736.5264.0381618.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى فهد جمعه ابوالمعاطً عوض68842

ناجح62.5503957.536.5245.537161639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى كرٌم عٌد شوقى محمد68843

(788)



ناجح73543956.538260.5331619.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى كمال ناصر كامل محمد68844

ناجح77.556405938270.5351619.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى مازن حمدي محمود حسب68845

ناجح76.5543957.537.5264.5331618.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى مازن سٌف جاد عبدالمبدي68846

ناجح7958.5405938.5275.0391619.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمد ابو الحمد امٌن حفنى68847

ناجح7859405938274.0391719.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمد احمد محمود محمد عثمان68848

ناجح6043365630225.0321617.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمد السٌد عشري خلف68849

ناجح56.54136.55636226.0311616.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمد اٌمن محمد سلٌمان68850

ناجح49.5523853.535228.0321517.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمد بكر محمد محمد68851

ناجح75.55839.557.536266.5371617.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمد جابر شعبان ابو زٌد68852

ناجح645337.557.537249.031161739البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمد حمام محمد ثابت68853

ناجح75.55839.55836.5267.536161839البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمد عبدالرحٌم صدقى الصادق68854

ناجح785939.55740273.5331818.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمد عبدالنبى قرشى محمد68855

ناجح77.55839.55835268.037181839البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمد عٌسى العربى عدوى68856

ناجح7754.539.556.537.5265.036181839البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمد مرعى احمد عبدالغنى68857

ناجح695439.55837.5258.035181839البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمود جاد خلٌل السٌد68858

ناجح45.55339.555.534.5228.0321817.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمود شرف الدٌن ثروت محمد68859

ناجح74.55439.557.539264.5391718.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى محمود محمد قاعود ابراهٌم68860

ناجح625439.553.537.5246.534181839البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى مروان فتحً محمود جاد68861

ناجح585235.557.535238.037181839البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى مصطفً جمال احمد محمد68862

ناجح52.552.534.55534228.536181639البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى مهاب صابر حمٌد احمد68863

ناجح53.5543856.537239.0361818.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى مهند محمود محمد على68864
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ناجح805939.559.540278.0391818.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى مهند مصطفى عثمان نور الدٌن68865

ناجح545338.55636237.532181839البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى مٌنا جوزٌف قاعود واصف68866

ناجح66503957.537.5250.032.51818.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى مٌنا نشات ٌوسف فخرى68867

ناجح45.547.5344434205.0311817.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى هانً  نبٌل علً راشد68868

ناجح53513958.537238.532181739البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى هشام حشمت فراج حسن68869

ناجح71.555.539.55840264.5381818.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى ولٌد محمد فرٌد عثمان68870

ناجح79.55639.56040275.033.5181839البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى ٌسرى زاٌد شاكر الرٌس68871

ناجح62.55437.55937.5250.536181839البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى ٌوسف حمدان محمد احمد68872

ناجح52.553.539.55534.5235.0351817.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى ٌوسف عبدالناصر امٌن محمد68873

ناجح705539.55938.5262.0391618.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى ٌوسف عرفات مصطفى عبدالعال68874

ناجح75593959.540272.5381818.539البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى ٌوسف محمد احمد ابراهٌم68875

ناجح59.5422345.526.5196.532181438البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاحالم اٌمن حلمى مسعد68876

ناجح76.5482852.531.5236.534181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتارزاق اشرف حلمً سعدالدٌن68877

ناجح65.545.5304529.5215.5331617.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاسراء عبدالرحٌم على عبدالرحٌم68878

ناجح6735.52643.524.5196.5341817.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاسراء علً منصور احمد68879

ناجح693627.54732.5212.037181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاسماء امٌن عبدالوهاب عبدالعزٌز68880

ناجح70.5483154.531235.038181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاسماء تاج الدٌن حزٌن جاد68881

ناجح68.5453154.531.5230.5351815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاسماء شحاته عطً محمد68882

ناجح8060406040280.038181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاسماء عبدربه قرشً محمد68883

ناجح4941.521.54221.5175.5331615.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاسماء ممدوح صابر عبدالحمٌد68884

ناجح77.560406039.5277.037181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاصاله احمد محً الدٌن راشد68885
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ناجح78.55839.559.540275.537181838البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاالء خالد صابر عطا68886

ناجح623825.54522192.5351814.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتالزهراء اشرف عبدهللا محمد68887

ناجح785339.556.540267.0361817.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتالزهراء حسٌن مدكور ابراهٌم68888

ناجح73.5403450.537.5235.5371815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتالشٌماء اٌمن صبري احمد68889

ناجح79.55739.55339.5268.538181438البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتالشٌماء عطا هللا محمود ٌوسف68890

ناجح73.537.523.548.527.5210.5331815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتامل محمد عطا محمد68891

ناجح5934254425187.035181538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتامٌره احمد السٌد ثابت68892

ناجح6537.525.55130209.0351615.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتامٌره رمضان محروص عبداللطٌف68893

ناجح7152285035.5236.535181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتامٌره سمٌر اسماعٌل قناوي68894

ناجح6437.5274926203.534161438البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتامٌمه محمد رمضان رسالن68895

ناجح60.54024.546.526197.5291812.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتامٌنه عالء حلمً جابر68896

ناجح63.534.5374627.5208.5311816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتانجً ابراهٌم عبدالفتاح محمد68897

ناجح7748395739.5260.536181838البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتانجً سالمه عبدالمجٌد السٌد68898

ناجح73.551365729.5247.033181838البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌمان ابراهٌم محمود بهٌج الدٌن68899

ناجح7754.5396037267.5341819.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌمان حازم على صابر68900

ناجح4843314325190.0281418.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌمان ممدوح صابر عبدالحمٌد68901

ناجح7750.5386037262.5371919.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌمان نبٌل عبدالفهٌم دردٌر68902

ناجح7960406039.5278.535181938البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌمان ولٌد رشوان امٌن68903

ناجح66.540375430.5228.033161638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌناس شعبان عابدٌن سرحان68904

ناجح78.5594058.539275.038171938البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌه ابوالحمد ابوالحسن محمد68905

ناجح544036.54125.5197.027171838البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌه ابوالٌمٌن احمد عبدالاله68906
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ناجح77.560406040277.532181938البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌه خالد ضاحً محمد68907

ناجح7750405933.5259.536181938البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌه عبدالعاطى على السٌد68908

ناجح78.560406039277.5351819.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌه محمود خلف احمد68909

ناجح50.538.5374521.5192.527191538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتاٌه محمود محمدعزٌز فاضل68910

ناجح56.5353446.524196.0271814.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتبهٌه حلمً جابر حسٌن68911

ناجح7151.53954.536.5252.535171838البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتتغرٌد عبدالحمٌد ابراهٌم عشرى68912

ناجح70.552.54054.536.5254.030171838البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتتٌسٌر ابوعمره عزالدٌن حسٌن68913

ناجح8060406039.5279.535181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتجهاد ممدوح عمر صابر68914

ناجح50392549.523.5187.032181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتحبٌبه عشري ابوالمجد سلٌمان68915

ناجح78.559.5406038276.030181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتحسناء محمد عبدالهادى عبدالمقصود68916

ناجح57.538.536.552.524.5209.5211715.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتحلٌمه خالف نور عبدالغن68917ً

ناجح495133.53923195.533151638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتحنان االمٌر ابراهٌم حسن68918

ناجح46.542.529.537.523179.036171538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتحنٌن ٌحً خلف عبدالوهاب68919

ناجح52.549.529.53924194.5351816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتخلود احمد ٌوسف محمد68920

ناجح4742293622176.0311715.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتخلود خالد ابوالفضل عثمان68921

ناجح635438.539.526221.036171738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتخلود صفوت محمد ماجد68922

ناجح59.551.537.538.522.5209.534171638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتخلود عادل شاكر احمد68923

ناجح59.5543840.523.5215.5341716.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتدالٌا خلٌفه البدري احمد68924

ناجح685238.550.530.5239.5381716.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتدعاء حسن محمد احمد68925

ناجح6145.53439.525.5205.533181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتدنٌا ابوبكر ابوالحمد عبدالرحمن68926

ناجح515029.53824.5193.0321716.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتدنٌا اسماعٌل سٌف الملوك فرغل68927
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ناجح79.558.5406039.5277.538181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتدنٌا انور رشاد جابر68928

ناجح68.556404229.5236.039171638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتدنٌا ثروت عبدالستار احمد68929

ناجح73.555.537.543.529.5239.5351816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتدنٌا جاد عزالدٌن حسٌن68930

ناجح75.557.537.558.534263.038181538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتدٌنا صالح علً السٌد68931

ناجح79.559406040278.539191738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناترانٌا ٌوسف عبدالسالم احمد68932

ناجح77.56037.56036271.0381919.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناترحاب فالح على حسن68933

ناجح62.550.537.538.526215.037181538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناترحاب فتحً جابر محمد68934

ناجح523825.53520.5171.033141538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناترحاب محمود امٌن محمد68935

ناجح7558405438.5265.535171638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناترشا جاد سلٌمان جاد68936

ناجح564134.53721.5190.031181438البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناترغده جمال نور دنور68937

ناجح755338.551.535.5253.537181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناترقٌه محمد جمال وردانى68938

ناجح603632.53627191.5311616.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناترٌهام مصطفً السٌد حسن68939

ناجح55.536.526.532.524175.0291616.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتزوزو مهدي حافظ محمود68940

ناجح5634.529.53425.5179.531181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتزٌنب السٌد سلٌمان السٌد68941

ناجح513532.534.526179.028181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتزٌنب انور الضبع عل68942ً

ناجح64.53637.55033221.035181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتساره حمٌد علً محمد68943

ناجح66.540333630205.533171738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتساره محمد السٌد محمد68944

ناجح5634303428.5182.5281715.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتسحر محمد احمد مسعد68945

ناجح5640.533.533.532.5196.0311815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتسعاد انور قرشى فرغل68946

ناجح58.543.53936.532.5210.0281816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتسهٌله علً رضوان عل68947ً

ناجح7549.54055.533253.0321815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشروق ابراهٌم محمد عبدالحافظ68948
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ناجح7353.539.558.537.5262.036191638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشهد اشرف ابو الحمد قناوى68949

ناجح6938.5363836.5218.036171638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشهد صالح سمٌر محمود68950

ناجح776039.55940275.534181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشهد عبدالمنعم النمر عبدالسالم68951

ناجح6640.5354732220.5321715.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشهد علً عشري احمد68952

ناجح62.54336.53830210.0311816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشهد علً محمد عل68953ً

ناجح6445.534.537.526207.5321815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشهد ٌاسر شاكر احمد68954

ناجح735239.55734.5256.036181838البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشٌرٌن خالد محمدنجٌب رٌان68955

ناجح68.540.535.549.532.5226.5351716.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشٌرٌن سٌف النصر قاسم عبدالرحٌم68956

ناجح78.5604059.539.5277.537181538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشٌماء جمال عمر كمال الدٌن68957

ناجح76.5593857.535.5266.532181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشٌماء رمضان توفٌق الضمران68958ً

ناجح56.53124.536.531.5180.028171738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتشٌماء محمد الضبع جادالرب68959

ناجح68.53733.548.536223.5321818.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتصفاء صالح امٌن ابراهٌم68960

ناجح73.552.5335639254.0321718.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتعبٌر عماد عاطف محمود68961

ناجح6046.531.540.531209.530171738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتعبٌر فكري محمد محمود68962

ناجح59.535.530.537.532.5195.5291815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتعفاف السبع علً احمد68963

ناجح4842.528.534.529.5183.030181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتغاده احمد محمد ثابت68964

ناجح59.554.533.55036233.5311716.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتغاده عبدالحمٌد سباعً امٌن68965

ناجح5442.52634.530.5187.528181538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتغاده عبدالشافً جابر هاشم68966

ناجح52.54234.54329201.0271816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتغاده على عبدالنبى محمد68967

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتفاتن السٌد ابراهٌم امٌن68968

ناجح60.54131.540.529202.5281815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتفاطمه احمد محمد ثابت68969
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ناجح58.53630.54537.5207.530171638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتفاطمه عبدالفتاح محمد محمود68970

ناجح70.5423242.532.5219.533181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتفاطمه عبدهللا النمر عبدالرحٌم68971

ناجح45.54030.54123.5180.5241817.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتفرحه حمام ثابت عبدالعال68972

ناجح5747.531.54631.5213.528181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتفرحه عبدالغنً احمد عبدالغن68973ً

ناجح51313340.527182.528181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتكرٌمان عفٌفى ابوعمره ابوالحسن68974

ناجح7458.53757.540267.0331814.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتلٌلً عوض هللا احمد حسن68975

ناجح7155385538257.0331615.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمارتٌنا رمسٌس راجً عطاهللا68976

ناجح43.5362740.526.5173.5301617.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمروه محمد الهادي عبدالاله68977

ناجح674031.54331212.532181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمرٌم جمٌل شعبان ابوزٌد68978

ناجح603330.535.530189.0321814.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمرٌم عاٌد عبدالمعطً حسن68979

ناجح57.53533.538.529193.5321816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمرٌم عصمت قاسم عبدالرحٌم68980

ناجح7058.53955.538261.039181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمرٌم عطا صابر عطا68981

ناجح7154395137252.0391817.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمرٌم فرحان ابراهٌم احمد عل68982ً

ناجح6043.537.54331215.038181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمرٌم محمود محمد بٌوم68983ً

ناجح77.558.539.559.539.5274.5391817.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمرٌم مصطفً علً عبدالحلٌم68984

ناجح50.536.538.53420179.5321713.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمرٌم نبٌل صابر عبدالمعط68985ً

ناجح70.550384637241.537171538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمرٌم هشام عشري خلف68986

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتملك احمد عادل جاد68987

ناجح65.5493842.527.5222.536181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتملك اسماعٌل احمد جوده68988

ناجح76.557405939.5272.040181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتملك بركات محمود احمد68989

دور ثانى148.512.55.54.545.0158618البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتملك خلٌفه ابوالمجد سلٌمان68990
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ناجح62.554.538.544.537237.038181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتملك عادل صبرى محمد68991

ناجح54.54136.540.524.5197.0341814.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتملك عرفات ناصر الضبع68992

ناجح51.545.5363826197.037181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتملك محمد فؤاد ٌوسف68993

ناجح7154374831241.0391816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتملك محمدنجٌب عدوي حسٌن68994

ناجح7958406039.5276.5371816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمنار ابوبكر محمد احمدمحمد68995

ناجح57.54038.53722195.033181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمنار خالد ابوالمعاطً سلٌمان68996

ناجح77.560406040277.5391817.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمنار نبٌل احمد حسن68997

ناجح77594059.539.5275.0381817.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمنال االمٌر ابراهٌم احمد على68998

ناجح77564052.537262.5401816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمنه احمد ابوالحمد محمود68999

ناجح715839.552.536.5257.5401816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمنه حسٌن السٌد دردٌر محمود69000

ناجح65.55537.552.538.5249.033171638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمنه شعبان شاهٌن بٌومى69001

ناجح726036.54939256.5331716.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمنه ناصر الضبع سلٌم69002

ناجح6551.53542.538232.031181438البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمنً اٌمن مسعود عمر69003

ناجح76.5583956.538268.037181838البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمنً محمد محً الدٌن محمد69004

ناجح7660406040276.039181838البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمها محمود ٌوسف عبداللطٌف69005

ناجح75.5594058.539.5272.534.5181538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمونٌا نشات بشري فلتس69006

ناجح74.55238.55637.5258.538171538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمى احمد ابوالحمد محمود69007

ناجح7551405339.5258.537181738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمً حمدان السٌد محمود69008

ناجح7338304127209.034181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمً محمد جابر توفٌق69009

ناجح48493645.534.5213.031171538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتمٌاده احمد عثمان مصطف69010ً

ناجح50.53228.53631178.0271613.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتندي اسعد الدٌب عل69011ً
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ناجح4936.525.536.528.5176.0271815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتندي عبدالجواد علً محمد69012

ناجح73.555.5405339.5261.537181438البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتنعمه محمد عبدالموجود موس69013ً

ناجح4941.532.546.527196.529181538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتنعمه ناصر عبدالحمٌد حسٌن69014

ناجح63.548395038.5239.0351816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتنهله عثمان ابوالمجد عثمان69015

ناجح64.557365236245.536181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتنور كرم ابو الحمد محفوظ69016

ناجح6655.534.54936.5241.5371816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتنورهان عبدالناصر السٌد فراج69017

ناجح49.545.531.54933.5209.0311817.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتنورهان عبده وحٌد غرباوي69018

ناجح71563855.538258.5321815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتنورهان وفقً حمٌد محمد69019

ناجح494437.546.533.5210.5291616.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتنٌفٌن عمر محمد بطٌخ69020

ناجح65.557385336249.5371616.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتهاجر حازم حسٌن احمد69021

ناجح6557385037.5247.5371716.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتهاجر حسنً عبدالحمٌد احمد69022

ناجح753937.55437242.5381715.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتهاجر خالد صبرى محمد69023

ناجح67.538.539.552.536234.0361714.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتهاجر محمد ضاحً عبداللطٌف69024

ناجح774739.550.538252.0401815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتهبه محسن سعدالدٌن احمد69025

ناجح76.544.539.547.538246.040181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتهٌام ٌوسف محمد احمد69026

ناجح63.539.533.547.533.5217.539171638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتوفاء عامر امٌن نور69027

ناجح6535.529.53830.5198.532171738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتٌارا احمد امٌن محمد العرب69028ً

ناجح733835.54738231.5371914.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتٌاره عمر احمد النادي69029

ناجح69.537.5355133226.033171738البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتٌاسمٌن جمال قاسم كمال الدٌن69030

ناجح7447.539.555.538254.537181638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتٌاسمٌن حسن مدكور ابراهٌم69031

ناجح77.545.538.555.537.5254.5391815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتٌاسمٌن سعد محمد صدٌق69032
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ناجح7760405939.5275.5391815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتٌاسمٌن محمد جالل محمود69033

ناجح74.543.539.554.538250.0391816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتٌاسمٌن نبٌل محمدشفٌق حسن69034

ناجح6034.537.54033205.0391815.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتٌاسمٌن ٌاسر عبدالصبور محمدرضا69035

ناجح76.55039.55037.5253.5391716.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتٌمنى نبٌل عبدالنعٌم مطاوع69036

ناجح76534056.523.5249.0341616.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ابانوب ادور مفرح نصرهللا69037

ناجح75.558405630.5260.035161636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ابانوب رافت غالً قرٌاقوس69038

ناجح705136.54921227.532171636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ابراهٌم احمد محمد احمد على69039

ناجح6950345521.5229.5341615.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ابراهٌم عبدالنبى ناجى رضوان69040

ناجح64.54628.54920208.031141636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد الدٌب محمد اسماعٌل69041

ناجح59482748.524.5207.030161536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد الراعى احمد عامر69042

ناجح76.547.5405027241.032161836البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد جمال نبٌل محمد69043

ناجح554429.552.520.5201.5281611.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد خالد فاروق حامد69044

ناجح6449.53156.521222.032171636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد شلبى احمد عبدالنعٌم69045

ناجح73.5463155.521.5227.530161636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد صادق عبدالعزٌز صادق69046

ناجح64.55029.54720211.031161536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد عابدٌن محمد محمد69047

ناجح71.55737.55723.5246.530171536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد عاطف احمد حافظ69048

ناجح71.549325723232.532161636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد عاطف احمد مصطف69049ً

ناجح69523456.527238.534161536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد عبدالباسط فاضل عارف69050

ناجح77.558405833.5267.0381716.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد عبدالرحٌم ابراهٌم عبدالرحٌم69051

ناجح7247.5345224229.532171536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد عصام امٌن حسن69052

ناجح744536.55426.5236.030171536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد عصام عبدالعاطى بكار69053
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ناجح7045.53755.526234.032171536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد عكاشه احمد عكاشه69054

ناجح60.544334721205.530151536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد عالء ثابت احمد69055

ناجح77484055.526246.532161636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد على كامل عثمان69056

ناجح75.5493758.539259.035171536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد عمر احمد نورالدٌن69057

ناجح61.54031.55130.5214.5321614.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد قرشى منصور محمود69058

ناجح61.543.53050.528.5214.035151536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد محمد احمد عبداللطٌف69059

ناجح5541.526.54624193.0371514.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد محمد الزاهر عبدالخالق69060

ناجح46.531.52836.520162.5271413.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد محمود ابراهٌم محمود69061

ناجح755439.56036.5265.037171536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد منصور عبدالباسط عبدالاله69062

ناجح62.540315332218.535141536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد ناصر احمد على69063

ناجح70.543335432.5233.037181536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد هاشم امٌن محمد69064

ناجح48.5303038.526.5173.531121436البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن احمد ٌاسر عبدالرشٌد جابر69065

ناجح5334.52955.528200.0301614.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن اسامه ممدوح حمام احمد69066

ناجح53.540.5314728.5200.5321314.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن اسالم احمد محمد ابراهٌم69067

ناجح574037.55530.5220.0321814.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن اسالم احمد محمد السٌد69068

ناجح56.542.5305028.5207.5341414.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن اسالم حارس احمد امٌن69069

ناجح55.54230.54330201.032141536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن اسالم حمدان ابراهٌم سعدالدٌن69070

ناجح644633.54730220.5351714.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن اسالم مؤمن محمد عبدالقادر69071

ناجح52.54226.54525191.028171536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن اسماعٌل محى الدٌن فاوى ضمرانى69072

ناجح5842.531.544.532208.534171536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن اكمل اشرف كمال اسماعٌل69073

ناجح8050.537.56040268.0361816.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن االمٌر جرجس فاروق برسوم69074
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ناجح7646.5376038.5258.0351816.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن السٌد احمد السٌد امٌن69075

ناجح53.540345930216.5321815.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن السٌد خلف على عبدالرحٌم69076

ناجح6245.535.55734.5234.533161636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن السٌد نور السٌد نور الدٌن69077

ناجح54.54832.55332220.035141636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن اٌهاب على بكر محمد69078

ناجح4942.53049.524195.0301413.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن اٌوب ابوالمكارم عباس محمد69079

ناجح7857.538.558.538.5271.0361815.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن بٌشوى حازم برسوم بطرس69080

ناجح65453755.525.5228.035.5171636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن تادرس فخرى غالى مٌخائٌل69081

ناجح7755395938268.037181736البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن تحسٌن على حمدان صدقى69082

ناجح77583959.536.5270.0361818.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن توماس اسحاق ابراهٌم جرجس69083

ناجح77.5593959.538273.034181636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن توماس اسد شاهى غطاس69084

ناجح7658406039273.0351818.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن توماس مدحت ثروت هالل69085

ناجح71493753.531.5242.031181636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن جابر شعبان جابر محمد69086

ناجح76.553.5385937.5264.5351816.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن جرجس رومانً امٌن غبلاير69087

ناجح795839.55938.5274.036181636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن جرجس زكرٌا رٌاض مرقص69088

ناجح62.552.5365629.5236.5361815.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن جرجس صموئٌل عادل ٌعقوب69089

ناجح785338.557.537264.037181636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن جرجس عطا غلٌون قسطنجى69090

ناجح70.5473350.536.5237.5341316.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن جرجس مٌالد شوقى خلٌل69091

ناجح6650.533.55434.5238.5341715.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن جمال عبدالباسط محمد احمد69092

ناجح5343.5234425.5189.029151336البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حسام حازم فراج حسن69093

ناجح614831.555.524.5220.533171636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حسام صبرى عدالنظٌر عبدالرحمن69094

ناجح8057396039275.036181636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حسام عباس هاشم خلٌفه69095
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دور ثانى18.52011.516.515.582.01246.516البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حسام عالء حازم عبدالنبى69096

ناجح744933.55535246.532151636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حسن محمد حسن محمد69097

ناجح64.548295528.5225.0321515.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حماده عصام عبدالستار عبدالعال69098

ناجح5744294929208.032151436البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حمد خمٌس صبرى عبداللطٌف69099

ناجح62.5392754.532.5215.529141536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حمد محمد حسٌن محمد69100

ناجح70.5452355.528.5222.530161536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حمدان طارق حمدان على69101

ناجح70.54931.555.532238.5331915.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حمدان على حمدان احمد69102

ناجح534529.55225.5205.032171536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حمدى اٌمن محمد حسن69103

ناجح73.54923.55732.5235.5341915.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حمزه انور محمد عبداللطٌف69104

ناجح484728.556.528.5208.5351615.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن حمزه عكاشه جادالكرٌم محمد69105

ناجح76543557.532.5255.0341618.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن خالد عبدهللا محمد شاهٌن69106

ناجح54.54831.55631221.0351716.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن خالد مخٌمر عبدالعاطى عبدالاله69107

ناجح684836.55730239.533.5171636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن خلف صادق ابراهٌم جاد69108

ناجح61.54927.55233.5223.5331514.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن خلف مخلوف حمام احمد69109

ناجح6453355532239.0321717.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن رمزي كمال الدٌن عابدٌن كمال الدٌن69110

ناجح7053315731.5242.5331915.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن زكرٌا على احمد هاشم69111

ناجح6449305728.5228.5331916.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن زٌاد رافت محمد عبدالمجٌد69112

ناجح4437244527.5177.530171535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن زٌاد عبدالنبى جابر عبدالمجٌد69113

ناجح704825.552.532228.0301614.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن زٌاد على عبدالنعٌم على69114

ناجح7048.527.556.531.5234.0301615.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن زٌن العابدٌن غرٌب احمد بكٌر69115

ناجح7753.5365737260.5341718.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن سالمان عبدالنبً احمد مصطفى69116
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ناجح56.548.53653.533.5228.030171435البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن شادى محمد صادق فرج69117

ناجح77.554.5385739266.035191535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن شرٌف محمد عبدالعال على69118

ناجح7955405639269.0361815.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن شنوده ٌعقوب شنوده صلٌب69119

ناجح69.546335731236.530191438البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن شهاب شحات كلٌب مرسى69120

ناجح7147.5365835247.5361815.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن شهاب محسن احمد محمد69121

ناجح62.548355828.5232.0281914.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن صالح رمضان محروص محمد69122

ناجح564237.55823216.5301614.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن صدقى حمدان صدقى حسٌن69123

ناجح7644.5375837252.532171539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن صالح حسام الدٌن صالح محمد69124

ناجح73.549405938259.532181539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن طارق خالد عبدالحمٌد عبدالحمٌد69125

ناجح52.54229.55330207.029171439البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن طالل ابراهٌم محمد ٌوسف69126

ناجح51.551.53955.530.5228.030191539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن طه حسٌن ذكً عبده69127

ناجح69.551.538.55438251.531171539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن طه خالد فضل الكرٌم عبدالعزٌز69128

ناجح7958.54057.538.5273.534191539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن طه عاطف عبدالحافظ عباس العلك69129ً

ناجح6147.536.556.536237.5311615.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عاطف طلعات ربٌع اسماعٌل69130

ناجح61.544.536.557.530230.0301614.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عامر السٌد حمدان جادالكرٌم69131

ناجح71.550.536.55833.5250.033171439البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدالحكٌم عامر عبدالراضى حامد69132

ناجح57.5403052.528.5208.531141439البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدالرءوف صبرى احمد حسن69133

ناجح5436.53353.530207.0271913.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدالرحمن السٌد كمال عبداللطٌف69134

ناجح78.5553959.533.5265.5321814.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدالرحمن خالد مصطفى عبدالرحٌم69135

ناجح6452.531.555.531234.5311816.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدالرحمن سعٌد العرٌان ٌوسف69136

ناجح8059.5386039.5277.0381918.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدالرحمن على سلٌم مرسى69137
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ناجح64.552.5315635239.0341818.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدالرحمن محمد احمد سلمان69138

ناجح59.54930.548.521.5209.033171839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدالرحمن نبٌل صابر عبدالمعطى69139

ناجح64.55029.552.533229.535151839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدالعزٌز حشمت محمود دشناوى69140

ناجح5444.52843.524194.0331517.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا احمد محمد احمد69141

ناجح5351.52952.526.5212.5321717.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا السٌد عبدالعال محمود69142

ناجح6151.53154.527225.0361717.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا السٌد عبده ثابت69143

ناجح7149.53355.528.5237.5341717.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا جابر حمدان عبدالاله69144

ناجح49.547325132.5212.031161838البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا شعبان االمٌر عبدالعال69145

ناجح77.559.536.557.539.5270.538181839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا عادل محمد ابراهٌم69146

ناجح7659.53858.539.5271.5371819.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا عباس عبدالحافظ عباس69147

ناجح6447.5295027217.534151839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا عبدالخالق عثمان عبدالرحمن69148

ناجح61.551.5325433.5232.538171739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا عبدالمهٌمن الهادى احمد69149

ناجح74.555.5365638.5260.538181839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا كرم جابر حسن69150

ناجح77.559.5396040276.0391819.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا محمد شاذلى محمد69151

ناجح5248.52747.527.5202.529161639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا محمد صالح االمٌر محمد69152

ناجح8058.5396039.5277.038181939البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا محمد عبدالوهاب اسماعٌل69153

ناجح474032.55129199.533161839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا معوض صابر عطٌه69154

ناجح805637.55839.5271.0391819.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا مهدى محمد ابوالمجد69155

ناجح77.559.53959.540275.5391819.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا نبٌل على عمار69156

ناجح62362744.524193.5311415.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدالهادى الصباح عبدالهادى عبدالاله69157

ناجح7540.528.551.527.5223.029181539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبده حربى عبده السٌد69158
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ناجح69.538.53053.526.5218.030181539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عالء احمد حسن عبدالعزٌز69159

ناجح6038.52854.524.5205.5291617.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عالء اٌمن حشمت لبٌب69160

ناجح6342.5305125.5212.0301615.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عالء حماده رشوان صابر69161

دور ثانى15.56020243.5114419البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عالء حمام مصطفى ابوالمجد69162

ناجح79603959.539276.5381817.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عالء عبدالراضً محمد عبداللطٌف69163

ناجح63.533.529.54925.5201.0321816.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن على احمد العرٌان على69164

ناجح7647.5385535.5252.0391816.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن على احمد على احمد69165

ناجح78.556.5385936.5268.538181739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن على جبرٌل على السٌد69166

ناجح75.547395736.5255.035181639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن على حمدان كمال الدٌن احمد69167

ناجح60.540.5345426215.033181839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن على راضى قاسم محمد69168

ناجح78.54837.55629249.0361817.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن على رشٌد برعى دسوقى69169

ناجح6033.5334125.5193.034181539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن على رفعت على اسماعٌل69170

ناجح65373254.526214.5331415.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن على صابر تحسٌن عبدالمعطى69171

ناجح60.53935.547.525207.529141638البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن على مؤمن صدٌق محمد69172

ناجح6434.53453.525.5211.537181739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن على وحٌد عاطف حسن69173

ناجح6734354825.5209.533161539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عماد االدهم عبدالباسط مصطفى69174

ناجح76.54334.551.531236.534161739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عماد محمد مصطفى ابوالمجد69175

ناجح66.537.527.551.523206.032141639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عماد نبٌل مجاهد عطا هللا69176

ناجح5641.531.558.530217.5331615.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عمر جادالكرٌم رضوان نورالدٌن69177

ناجح7758.54058.539.5273.5381817.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عمر جادالكرٌم على محمد69178

ناجح53462954.530212.5311417.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عمر خالد محمد حلمى69179
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ناجح61.550.5305131.5224.5271815.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عمر شفٌق عبدالنعٌم حسٌن69180

ناجح765937.55839.5270.0371818.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عمر عصام امٌن احمد69181

ناجح55.5363342.528.5195.530161839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عمر مختار احمد كمال الدٌن69182

ناجح684932.557.531238.0311817.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عمرو محمد البدري عبدالباسط69183

ناجح56.54330.55529214.0301817.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عمرو منصور محمود برع69184ً

ناجح584329.557.529.5217.531161739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن غرٌب البدرى غرٌب عثمان69185

ناجح77.553.534.55638.5260.0351816.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن فادى حسن ابراهٌم محمد69186

ناجح61.545334832.5220.032.5181639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن فادي لوٌز جورجٌوس بنٌامٌن69187

ناجح52.549.534.557.532226.0311617.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن فارس سعدالدٌن احمد محمد69188

ناجح65.549.5385737247.0341615.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن فارس عبدالرحٌم ابوالٌزٌد صابر69189

ناجح65.539.531.554.532.5223.533161739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن فاروق احمد فاروق عبداللطٌف69190

ناجح7541.53557.532.5241.5341815.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن فاروق سلٌمان ضاحى عبدالمقصود69191

ناجح5838345630216.033181739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن فؤاد صابر شرقاوى محمود69192

ناجح443728.548.528186.0291415.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن كرٌم عبدالعلٌم ناجى عبدالرحٌم69193

ناجح423325.532.521.5154.524161539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن كرٌم ٌوسف نجاح ابراهٌم69194

ناجح5836.529.54926.5199.531161739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن كمال محمد كمال محمد69195

ناجح65.5513857.539.5251.535.51617.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن كٌرلس اشرف فؤاد مٌخائٌل69196

ناجح8056.539.56039275.0381619.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن كٌرلس جمال تامر قدٌس69197

ناجح6035.5375227211.533.5161839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن كٌرلس سامح زخاري رٌاض69198

ناجح8053.54058.539.5271.5321817.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن كٌرلس صابر بشٌر وهب هللا69199

ناجح74.556.5396036266.0351617.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن كٌرلس مٌخائٌل ودٌع لبٌب69200
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ناجح74.558.5406039.5272.5351617.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مارسلٌنو مخلص ثروت هالل69201

ناجح60.5514058.537.5247.534161839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ماركو خلف غالى بطرس69202

ناجح7856406038272.0371417.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ماٌكل منٌر ٌوسف بباوى69203

ناجح6745325227.5223.5351416.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد ثابت االنور ثابت69204

ناجح61463656.531230.5341416.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد جبرٌل صابر عوض69205

ناجح7154.538.55831253.035171739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد جبرٌل محمد عبدالاله69206

ناجح7141.532.55728.5230.5321517.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد حسن عبدالوهاب الشاذلى69207

ناجح7249.53958.532.5251.5331517.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد حسن على محمود69208

ناجح734933.556.533245.031151539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد حسٌن شحاته عبدالاله69209

ناجح73.555406037.5266.0351417.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد خلف عبدالرحٌم محمد69210

ناجح74.553.54059.534.5262.0351519.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد سعد الدٌن محمد محمد69211

ناجح6542.53857.526229.030151639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد سمٌر فهمً عبدالجواد69212

ناجح7350.5406037.5261.0341516.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد سٌد فاوى الضمرانى69213

ناجح69.5534059.534256.0321516.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد شعبان ابراهٌم عبدالرحٌم69214

ناجح61463155.528221.5331514.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد شعٌب فضل الكرٌم عبدالعزٌز69215

دور ثانى26.512.51926791.01344.519البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد عبدالحلٌم حافظ عبدالنعٌم69216

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد عبدالرحٌم احمد محمد69217

ناجح56.5433548.524207.028141939البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد عالء الدٌن محمود احمدالحنف69218ً

ناجح725039.54929.5240.034161939البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد فوزى كمال الدٌن احمد69219

ناجح654135.54626213.5311517.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد محمد بربر احمد69220

ناجح7858406039275.034161939البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد ناصر عبدالحفٌظ محمد على69221
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ناجح63.545.535.545.528.5218.533141939البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمد نبٌل السٌد نورالدٌن69222

ناجح7759406038274.032181939البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمود اسامه محمد االمٌر69223

ناجح73.554.54058.538264.532171839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمود السٌد عبدهللا صابر69224

ناجح77.558.54057.539.5273.032151839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمود بهٌج محمود محمود69225

ناجح6249.5384928.5227.033151839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمود حسنى ابوالحمد السمان69226

ناجح5343.54049.525211.032151939البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمود راجح على حسن69227

ناجح53.544.5355125.5209.527151939البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمود شفٌق السٌد محمد69228

ناجح5935.537.547.524.5204.033141539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمود عبدالرحٌم محمد محمود69229

ناجح684935.55232.5237.033151839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن محمود عبدالعال على خالف69230

ناجح77.552.53955.535.5260.032161839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مرزوق رمضان مرزوق محمد69231

ناجح7551.53955.533.5254.536151839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مرقص جمال ثابت ذك69232ً

ناجح6446.538.55529.5233.5311515.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مصطفى ابراهٌم احمد هاشم69233

ناجح63.544.53756.530231.533151739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مصطفى ابراهٌم اسماعٌل محمود69234

ناجح6143.536.55330224.031151639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مصطفى رٌاض جمال مصطفى69235

ناجح5741.5354928.5211.032151639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مصطفى عزت مصطفى عل69236ً

ناجح6355.537.55235243.0361514.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مصطفى محمود احمد عبدالحمٌد69237

ناجح66.5553950.534.5245.5361517.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مصطفى محمود شرقاوى محمود69238

ناجح5543.53752.529.5217.5331415.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن معاذ محمد احمد هاشم69239

ناجح6051.5375535238.532151839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن معتز بدور الطٌب بدور69240

ناجح615239.557.536246.0301513.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مكرم عاطف شحات علم الدٌن69241

ناجح49.538.532.544.530.5195.530141339البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مندى شعبان امٌن جاد الكرٌم69242
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ناجح5344.535.54629208.030141339البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن منصور حنفى شحات علم الدٌن69243

ناجح78.556.54058.539.5273.0381619.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مٌخائٌل ثروت ارمانٌوس فهمى69244

ناجح5647.537.548.536225.531.51318.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مٌنا خلف شحاته سمعان69245

ناجح55.549.535.550.532.5223.531151539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مٌنا فرٌد بشري فام69246

ناجح76.558.54058.539.5273.0371418.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مٌنا ممدوح بشرى غالى69247

ناجح6047.5405538240.537151639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مٌنا ناصر خلف هرون69248

ناجح75.557.54058.539.5271.0351618.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن مٌنا نبٌل مٌالد نصرى69249

ناجح484331.549.531.5203.5301614.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ناصر على توفٌق سعدالدٌن69250

ناجح60.5503854.536.5239.5351714.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ناصر محمد ابراهٌم محمد69251

ناجح644837.553.534.5237.5341614.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن نبٌل فرٌد على شحاته69252

ناجح5543.528.54725.5199.531151539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن نور محمد محمد حلمى69253

ناجح47.541.53247.526194.530.51417.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن هانً رمزي غطاس بشاي69254

ناجح5137.5314727193.533161639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن هشام نصار على محمد69255

ناجح76.555.54057.539268.537171739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن هٌكل نبٌل رضا سدره69256

ناجح625431.553.528229.032161539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن وائل علم الدٌن عبدالعظٌم محمد69257

ناجح7458.5365637261.5351915.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ٌوسف ابراهٌم محمد ابراهٌم69258

ناجح73.552335624.5239.035161639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ٌوسف االمٌر العرٌان حسن69259

ناجح60.552295524220.5341614.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ٌوسف اٌمن سعدهللا اسماعٌل69260

ناجح6749.5305824228.5341514.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ٌوسف محمود بهلول عبدالاله69261

ناجح5950.5295424.5217.030161539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن ٌونس ابوالمجد عبدالشافى محمد69262

ناجح73.55629.557.536.5253.033171535البلينامدرسة نجع تركى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عٌسى بركات احمد69263
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ناجح55.5513055.529221.030181535البلينامدرسة نجع تركى االعدادٌة المشتركةمصطفى عبدالرحمن زكى محمود69264

ناجح74.55936.556.539.5266.035181535البلينامدرسة نجع تركى االعدادٌة المشتركةمعتز محمد المفتً احمد69265

ناجح75.5553658.531256.0351715.535البلينامدرسة نجع تركى االعدادٌة المشتركةاسماء فؤاد راجح راشد69266

ناجح76.5583754.532.5258.534171635البلينامدرسة نجع تركى االعدادٌة المشتركةاٌه جمال السٌد حسنٌن69267

ناجح735835.556.532255.034191535البلينامدرسة نجع تركى االعدادٌة المشتركةعائشه شاكر احمد عبدالرحٌم69268

ناجح7860355827.5258.5351914.535البلينامدرسة نجع تركى االعدادٌة المشتركةفرحه عبدالاله محمد السٌد69269

ناجح74.556.52651.525.5234.033171535البلينامدرسة نجع تركى االعدادٌة المشتركةكرٌمه عبدالناصر عبدالصانع عبدالغفار69270

ناجح796039.55939276.5351714.535البلينامدرسة نجع تركى االعدادٌة المشتركةمرٌم اسعد محمد متولى69271

ناجح64.54425.53725.5196.534191739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌّه ابوعمره سلٌمان عثمان69272

ناجح66.53523.53728190.032191739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتارزاق رفعت امٌن محمد69273

ناجح734524.544.531.5218.537.51817.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاستر ابراهٌم رشدى غالى69274

ناجح7053.5334734.5238.039191839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاستٌر رومانى سلٌمان شنوده69275

ناجح6839264029.5202.5351817.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاسراء انور عبدالعاطى بكار69276

ناجح593321.539.525.5178.535191538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاسماء احمد صابر مطاوع69277

ناجح623421.53427178.5311817.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاسماء اشرف صدقى حسٌن69278

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاسماء ثابت ٌوسف محمد69279

ناجح71.536293631.5204.036181739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاسماء خالد عمار البدرى69280

ناجح70.535.532.55632.5227.034191739البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاسماء على فاروق عبداللطٌف69281

ناجح80604059.540279.5391917.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاسماء ماهر محمود على69282

ناجح795838.558.540274.0391918.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاسماء محمود قعود محمد69283

ناجح64.533.5235027.5198.539181839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاسماء ناصر مصطفى عبدالاله69284
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ناجح744935.550.535244.039181839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاسماء ٌوسف السٌد احمد69285

ناجح68.53827.540.527.5202.0371817.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاكرام شحات محمد اسماعٌل69286

ناجح7447.53851.538249.039191839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتالزهراء احمد ابو زٌد عبدالسالم69287

ناجح53.535.527.54023.5180.032181639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتالزهراء احمد محمد احمد69288

ناجح8060406040280.038191939البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتالزهراء احمد مدثر عبداللطٌف69289

ناجح69.534.527.54726204.536191839البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتالشٌماء القرشى شحات احمد69290

ناجح634224.53927.5196.0361917.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتامانى اٌمن محمد عبدالرحٌم69291

ناجح72.539.53250.530.5225.0381917.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتامانى حمدان على احمد69292

ناجح7458.5364933250.5371814.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتامل راجح احمد علٌو69293

ناجح48392435.522168.5351815.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتامل سلٌمان محمد سلٌمان69294

ناجح74.5574058.539.5269.537171539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتامل عاشور جاد احمد69295

ناجح74.556324734243.5351914.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتامنٌه عاصم على محمود69296

ناجح5844223524183.036181439البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتامنٌه عبدالجواد الهادى احمد احمد69297

ناجح60.536.5223324176.0311813.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتامٌره رفعت جابر عبدالرحٌم69298

ناجح64.53922.54326.5195.5351913.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتامٌره عبدالعظٌم عبداللطٌف السٌد69299

ناجح5941.525.53823187.037181439البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتانجى شنوده صبحى عٌسى69300

ناجح48.539.5243423169.034181439البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌمان اشرف جادالرب نورالدٌن69301

ناجح5337.523.536.523.5174.0321814.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌمان اشرف محمود عبدالحمٌد69302

ناجح63.537.53236.521.5191.0351813.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌمان كرم خلٌفه رسالن69303

ناجح603828.536.522.5185.534181439البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌه احمد جبرٌل احمد69304

ناجح59.537.5243521.5177.5351812.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌه السٌد جاد الرب ابراهٌم69305
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ناجح74.555.533.559.539.5262.537181339البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌه بركات عبدالهادى توفٌق69306

ناجح5136.5233320.5164.034181339البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌه حازم مسعد البدرى69307

ناجح69.54739.54036.5232.5361813.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌه حسن فؤاد ابوالقاسم69308

ناجح75.5394051.537.5243.537181539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌه عبدالقادر السٌد عوض69309

ناجح733938.544.535230.0361814.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌه عبدالاله بهلول عبدالاله69310

ناجح6431.523.53526.5180.5341814.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌه عبداللطٌف صبرى عبداللطٌف69311

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌه عالءالدٌن عصام عبدالمجٌد69312

دور ثانى68.51.534.523.5118414البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌه على ماهر صبرى عبدالرحٌم69313

ناجح76.560395639270.533181635البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتبسنت عادل على عبدالعال69314

ناجح57.5493238.527.5204.531181631البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتبشاٌر كرم فاضل السٌد69315

ناجح73.5563946.533248.030181632البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتتغرٌد محمود احمد عبدالرحٌم69316

ناجح75.5553949.535.5254.530181733البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتجنات ٌوسف حداد لبٌب69317

ناجح744738.54734240.529181734البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتحبٌبه ابراهٌم فؤاد ابوالقاسم69318

ناجح74.558405837267.5321817.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتحسناء طارق عبدالمرٌد صابر69319

ناجح71.55338.54631.5240.531181634البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتخلود خالد عبدالرحٌم احمد69320

ناجح56.5412841.521.5188.532181734البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتخلود سعد ابو الحمد احمد69321

ناجح73.545294428.5220.035181734البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتخلود عاطف عثمان عبدالرحمن69322

ناجح56.540334521.5196.029171535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتدالٌا ابراهٌم محمد عبدالرحٌم69323

ناجح5746333321190.0301616.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتدالٌا بركات جابر حسن69324

ناجح6846343422.5204.531181735البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتدالٌا ناصر ابوالحمد محمود69325

ناجح73.553.53750.529243.531171735البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتدنٌا حسنى ٌوسف غانم69326
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ناجح71.55337.545.534241.529181736البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتدنٌا مؤمن جالل عبدالعال69327

ناجح69.55035.54524.5224.5351816.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتدنٌا وهٌب عدلى ابراهٌم69328

ناجح6039.53434.521.5189.529171736البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتدٌنا صدقى احمد االقرع69329

ناجح56.539.533.532.521183.034181636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتدٌنا محمود الفاوي السمان69330

ناجح543931.53321178.530171737البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتدٌنا محمود على عبدالنعٌم69331

ناجح71.54430.540.528.5215.032181737البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتذكرى مؤمن مدكور الوردان69332ً

ناجح77604059.539.5276.0331716.537البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناترانٌا منصور ابراهٌم حسٌن69333

ناجح53.541.5293722183.0301715.537البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناترجاء ناصر احمد على69334

ناجح7351.5355233.5245.0381715.537البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناترحاب خالد محمد ٌوسف69335

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناترحاب عبدالمجٌد بكرى عبدالحمٌد69336

ناجح7654.535.54934.5249.5371816.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناترحمه اشرف نورالدٌن عبدالاله69337

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناترحمه نجٌب الراوى اسماعٌل69338

ناجح78593955.537.5269.0371817.538البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناترغد صابر ابراهٌم حسٌن69339

ناجح68.54333.538.530213.5371716.539البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناترودٌنا ناصر خلٌل عثمان69340

ناجح69.54237.54035224.039181639البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتروزالٌن ملقى غالى بطرس69341

ناجح58.541264332.5201.038.5181531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناترومنده اشرف صادق عبدالمالك69342

ناجح6945334732.5226.537181631البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناترٌهام امجد على فرج69343

ناجح80604059.540279.5371815.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتزٌنب عاطف انور عارف69344

ناجح6939244527204.0351816.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتساره ابراهٌم احمد ابراهٌم69345

ناجح5240.526.53530.5184.5371813.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتساره االمٌر عبدالمسٌح توفٌق69346

ناجح77.559405639.5272.038181631البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتساره بركات بشٌر برسوم69347
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ناجح80604059.540279.540181731البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتساره جوزٌف عبدالمسٌح جاد69348

ناجح71.5533952.536252.037181531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتساره صالح احمد محمد69349

ناجح65.543.5374223.5211.5401815.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتساره ماهر احمد نورالدٌن69350

ناجح7551.539.54934249.0401716.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتسمٌحه ممدوح صابر عبدالاله69351

ناجح73.546.5364133.5230.5391715.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتسهام حسن كمال الدٌن احمد69352

ناجح8060406040280.0401814.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتسهٌله عاطف عبدالحمٌد مطاوع69353

ناجح75.539334635228.540181532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتسوزان معروف جادالرب ابوالمجد69354

ناجح59.532.524.53930.5186.035161432البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتسٌمون االسد مملوك مجلع69355

ناجح53.547.533.55222208.537171832البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشادٌه احمد جاد احمد69356

ناجح49452949.523.5196.038171832البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشروق مؤمن احمد عبداللطٌف69357

دور ثانى12119162.550.5107913البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشهد اٌمن حسن عثمان69358

ناجح77.560406040277.5391718.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشهد حازم ابو الحمد احمد69359

ناجح69.55134.552.537244.5371718.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشهد على عبدالعاطى خلٌل69360

ناجح78.56039.56038276.0381718.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشهد عمرو ثابت احمد69361

ناجح64.54032.55126214.0371718.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشهد محمد مراد محمد69362

ناجح54.531.5344321.5184.5301717.533البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشٌرٌن ابراهٌم صادق العترٌس69363

ناجح4635.53350.521186.0341718.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشٌماء احمد رضوان نورالدٌن69364

ناجح533632.55420195.5341717.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشٌماء اٌمن صابر السمهورى69365

ناجح765639.559.539.5270.5401718.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشٌماء راشد عمار حسٌن69366

ناجح7558.538.55733262.0361718.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشٌماء عزام السٌد حلمى69367

ناجح5841374122199.0351718.533البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتشٌماء محمود احمد حسانٌن69368
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ناجح584131.54021191.5331718.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتصابرٌن بكر جابر محمد69369

ناجح4736.527.54121173.0331718.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتصابرٌن حمدى عبدالصبور احمد69370

ناجح64.53835.544.524206.5351718.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتضحى امام دٌاب بكرى69371

ناجح775839.55939.5273.0401618.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتضحى ٌوسف امٌن محمود69372

ناجح75.550.538.55636256.5391717.533البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتعبٌر عادل ٌوسف بغدادى69373

ناجح4733314121173.0341617.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتعال انور جادالكرٌم عبداللطٌف69374

ناجح73.55437.553.526.5245.0391618.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتعلٌاء ضاحى عبدالمحسن محمد69375

ناجح584134.549.525208.0331717.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتعلٌاء عالء الدٌن محمد على69376

ناجح573233.53620.5179.033161532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتغاده ابراهٌم هاشم احمد69377

ناجح57403754.532.5221.035161533البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتفاتن محمود على عبدالمجٌد69378

ناجح57.531.531.536.522179.028151534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتفاطمه حمدى على عبدالرحٌم69379

ناجح50.53829.53822.5178.534161435البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتفاطمه محمد نصر الدٌن كرٌم69380

ناجح62333440.522.5192.036171731البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتفرح عبدالناصر جابر حسن69381

ناجح5934304021.5184.531171232البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتفرحه جمال احمد حسن69382

ناجح543829.538.521181.031161533البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتفرحه عثمان حسٌن حسب69383

ناجح593425.54828194.530151534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتفرحه فاٌز احمد عبداللطٌف69384

ناجح62373753.523212.536171735البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتفرحه فوزى محمد عبدالرحٌم69385

ناجح7144.539.557.528.5241.0371716.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتفلورندا شنوده الضبع شفٌق69386

ناجح4834314724184.0311615.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتفوزٌه عزت عبده سعد69387

ناجح7860405836272.038171733البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتكرستٌنا جاد فكرى تاوضروس69388

ناجح59.534.531.53722.5185.0311615.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتكنزى انور عبده سعد الدٌن69389
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ناجح7553405937264.039171635البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتلطٌفه عادل البدرى احمد69390

ناجح71.548.537.55625238.533161631البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتلقاء ثروت محمد احمد69391

ناجح79604059.539277.5381716.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتلوجى بطرس طانٌوس باسٌلى69392

ناجح725038.55631247.538171633البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمارلٌن مجدى عوض سالمه69393

ناجح76.555405938268.5381816.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمارٌنا جمال ولٌم غالى69394

ناجح77.55339.558.536.5265.0381716.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمارٌنا رافت وردى طونى69395

ناجح7754395837265.0381616.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمارٌنا عبدالمسٌح ناشد خلٌل69396

ناجح72483855.530.5244.0351716.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمارٌنا ممدوح ونٌس رٌاض69397

ناجح6239.5354724207.534181733البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمروه شعبان احمد محمد69398

ناجح7456.54059.539.5269.538171434البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمروه محسن صابر عابدٌن69399

ناجح5133243421163.0301813.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمرٌانا زكرٌا العبد لوز69400

ناجح71.548.5355435244.030181336البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمرٌم ابراهٌم عوض السٌد69401

ناجح564226.54124.5190.0331812.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمرٌم احمد عبدالمنصف قناوى69402

ناجح7053.536.552.537.5250.034181532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمرٌم اكرم فخرى فهمى69403

ناجح77.5604059.539276.032171633البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمرٌم جاد عوض جاد69404

ناجح71.5522749.532.5232.531181734البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمرٌم حازم على احمد69405

ناجح77.557.539.56039.5274.0341815.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمرٌم رومانى اسكندر شكرى69406

ناجح75.5594059.538.5272.534181636البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمرٌم فاوي علً محمد69407

ناجح75.55939.558.539.5272.0321815.537البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمرٌم مؤمن الراوي االقرع69408

ناجح7352.539.556.536.5258.035181531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمرٌم نبٌل شكرى جادهللا69409

ناجح63473049.536225.532191432البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتملك خلٌفه صابر محمد69410
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ناجح77.559.539.558.540275.0341815.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتملك عادل على مطاوع69411

ناجح56.535.530.535.524182.0331814.533البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتملك عالء عبدالرحٌم عبدالرحمن69412

ناجح46.533.522.532.524159.031181435البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتملك محمد ٌوسف احمد69413

ناجح7960406039.5278.5381917.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتملك محمود حمدان عبداللطٌف69414

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتملك محمود رمضان عبدالقادر69415

ناجح58.534253325175.533181333البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمنار ابوبكر عزوز عبدالاله69416

ناجح77.559.5406040277.0371817.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمنار السٌد محمود عبدهللا69417

ناجح4935.525.533.525168.5311814.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمنار جمال ضاحى احمد69418

ناجح7455.5405639264.5361715.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمنار محمد بدرى احمد69419

ناجح7752375839263.033181632البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمنار محمد عشرى سلٌم69420

ناجح7858.538.551.538264.534181633البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمنه هللا هشام احمد عزت69421

ناجح68433646.527.5221.0311914.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمنه محمد عبدالرحٌم عبدالحافظ69422

ناجح7243.535.547.531.5230.0371815.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمنهاهلل مدحت صابر عبدالاله69423

ناجح54352938.525181.5301812.536البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمنى كرم عارف مصطفى69424

ناجح69.545.5365130232.035191331البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمها شهاب احمد احمد69425

ناجح7856.5405539.5269.0361715.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمهرائٌل اٌمن عٌاد غالى69426

ناجح5336.524.535.525.5175.032181533البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمى احمد محمد الشبراوي69427

ناجح5136.524.54824.5184.529191534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمى عبدالرحٌم حسٌن عبدالرحٌم69428

ناجح79604059.540278.534191635البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتمٌاده فتحى دٌاب السمان69429

ناجح7960406040279.0331915.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتندى احمد ابوعمره احمد69430

ناجح73.554.5395737261.034191432البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتندى حماده مصطفى رٌاض69431
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ناجح74.54936.55437.5251.532191433البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتندي عبدالحمٌد عبدالرحٌم محمد69432

ناجح64.543374631221.533171434البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنرمٌن ابراهٌم حشمت لوز69433

ناجح795639.548.537.5260.535171535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنرمٌن عاطف شرقاوى ابوالٌمن69434

ناجح7658.539.55738.5269.535181631البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنرمٌن نعٌم عوض سالمه69435

ناجح7246.5384937.5243.0341814.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنعمه صابر البدرى عبدالرحٌم69436

دور ثانى265.51511.5664.0126313البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنعمه على جابر محمد69437

ناجح70.539.536.542.528217.031181534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنهى صفوت محمد سعٌد69438

ناجح7134.537.540.531214.534191435البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنورا عباس حافظ ابراهٌم69439

ناجح70.538.5355434232.0351814.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنوره بركات على محمد69440

ناجح563238.540.528195.0311913.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنورهان احمد عبدالاله احمد69441

ناجح45.533.52833.524164.5281814.533البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنورهان اشرف محمد عبدالمجٌد69442

ناجح67.534275130209.5291913.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنورهان جبرٌل شحات سلٌمان69443

ناجح68343354.531.5221.027181435البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنورهان سمٌر حسن احمد69444

ناجح74.553.539.55538.5261.0351815.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنورهان صالح الدٌن عوض عبداللطٌف69445

ناجح56.534.527.53826.5183.0311812.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنورهان محمد جابر محمد69446

ناجح77574058.539271.536171533البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنورهان ناصر عبدالنعٌم عبدهللا69447

ناجح54.5302533.521164.0291713.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتنورهان ٌاسر احمد حسن69448

ناجح684432.549.533.5227.5331713.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتهاجر ابراهٌم احمد ابراهٌم69449

ناجح4031.522.53222148.0381714.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتهاجر محسن فاوى ضمرانى69450

ناجح76.55838.557.539269.540171432البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتهبه عرفان رشاد جابر69451

ناجح6338.5293823.5192.040171333البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتهند عطا عبدالجواد احمد69452
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ناجح50.53725.533.521167.5401812.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتورده انور عمر عبود69453

ناجح56.539.525.538.524184.0381713.535البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتوعد جابر ثابت محمد69454

ناجح50.534.523.53421.5164.040171231البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتوفاء عوض هللا حسٌن على69455

ناجح6739.5313824.5200.0401714.532البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتوالء ابراهٌم عبدالموجود ابوالحسن69456

ناجح75.5523756.535.5256.5401712.533البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتوالء رفعت محمدامٌن عبدالاله69457

ناجح70.5413452.532.5230.5401713.534البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتوالء عبدالناصر احمد اسماعٌل69458

ناجح583730.545.522193.040161435البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتوالء ٌاسر عبدالحمٌد عبدالرحمن69459

ناجح77563758.539267.5401714.531البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتٌاسمٌن فاٌز حمدان عبدالتواب69460

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتٌاسمٌن كرم محمود عبدالحلٌم69461

ناجح73.54834.55036242.038171633البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتٌوستٌنا ٌسرى فوكٌه نصرى69462

ناجح65.548385934244.5401515.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ابراهٌم خلف على محمد69463

ناجح65.554.536.55737250.540151935البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ابراهٌم رضا زكى حسن69464

ناجح59.555.53858.535246.540181931البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ابراهٌم رمضان عبدالودود احمد69465

ناجح59.551.5385836243.040151732البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ابراهٌم عامر احمد السٌد69466

ناجح60.547.53854.530.5231.0401517.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد السٌد محمد ابراهٌم69467

ناجح6552335734241.0401518.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد الضبع السٌد احمد69468

ناجح57.5513857.533.5237.540171535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد الكحالوى احمد عبدالحلٌم69469

ناجح69.5583858.537261.0401716.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد حسنى على عبدالرحٌم69470

ناجح67.5523855.537.5250.5401716.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد حمدى احمد نورالدٌن69471

ناجح745938.558.537267.0401717.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد عبدالحارس على نورالدٌن69472

ناجح5455395536239.040151834البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد عبدالرحمن احمد ٌوسف69473
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ناجح6350395934.5245.5401617.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد عبدالاله حمزه عربى69474

ناجح72.558395938266.5401618.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد عدوى عبدالحمٌد السمان69475

ناجح655434.553.533240.0401517.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد عزالعرب نصرالدٌن مصرى69476

ناجح62.548.5375536239.0401517.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد عفت احمد محمود69477

ناجح5543355433220.0401516.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد محمد احمد محمد69478

ناجح7259395938267.0401618.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد محمد شٌخون محمود69479

ناجح72.556405936.5264.040171731البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد مظهر امٌن احمد69480

ناجح595437.55536241.5401717.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد مظهر خٌرى احمد69481

ناجح72.554395935259.540181733البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احمد ناصر سعدالدٌن مرسى69482

ناجح6052385633.5239.5401517.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسامه عبدالعاطى فراج احمد69483

ناجح70.556.5395636258.0401516.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسامه محمد عبدالحمٌد احمد69484

ناجح634839.54432.5227.036151531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسالم عبدالحمٌد سعدالدٌن مرسى69485

ناجح67.5553853.534.5248.5401515.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسماعٌل رمضان عبدهللا عبدالرحمن69486

ناجح64.55336.55435.5243.5401517.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة االمٌر فٌصل ابوالنجا عثمان69487

ناجح59.5573854.536245.040151834البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة السعداوى عبدالعظٌم سعودى احمد69488

ناجح74573858.536.5264.040151835البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة السٌد احمد السٌد محمود69489

ناجح5855.5345033230.540151731البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة السٌد البطل السٌد عبدالمبدى69490

ناجح52.554365235229.540151832البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة السٌد حسٌن السٌد حسٌن69491

ناجح6148.534.54931224.0401516.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة العمده صدٌق امٌن محمود69492

ناجح7557385735.5262.538161834البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة المعتصم باهلل عصام محمد محمود69493

ناجح72563858.537261.5401818.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة امٌن الحساس احمد امٌن69494
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ناجح7154.5375838258.5401718.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة امٌن جمال امٌن احمد69495

ناجح54.55736.55733.5238.5401718.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة امٌن محمود رفاعى حسٌن69496

ناجح54.547.534.546.531214.0351414.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة انس محروس البدرى اسماعٌل69497

ناجح66.5563956.537255.0401517.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة انور السٌد على عبدالرحمن69498

ناجح605336.55730236.540151735البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة انور وقدى محمود عبدالموجود69499

ناجح6356.53754.535246.034171531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اٌمن حسن امٌن احمد69500

ناجح5448.535.55032.5220.535181732البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة بسام على سلٌمان على69501

ناجح77.557.538.55738268.5351815.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة بشار محمد هالل محمد69502

ناجح58.5513551.531227.0301815.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة بالل احمد ابوالمكارم عبدالرحمن69503

ناجح65.553.5395434246.032181534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة جبرٌل رفعت جبرٌل احمد69504

ناجح5237.5295126.5196.036181434البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حاتم مالكو احمد محمد69505

ناجح545136.55432227.537181435البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حازم عشرى جادالرب محمود69506

ناجح69.55437.554.532.5248.0381816.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حازم ممدوح البدرى عبداالاله69507

ناجح7055395637257.0361816.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حامد تمام حمدى السٌد69508

ناجح65.55637.55638253.038181634البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حسام البدرى على امٌن69509

ناجح65.55037.553.535241.536181533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حسام الضبع حسٌن احمد69510

ناجح51.542.5344833.5209.5301814.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حسن سعد حسن ابراهٌم69511

ناجح75.552.5385937.5262.5381814.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حسن محمد شٌبه الحمد محمود69512

ناجح71.551.538.557.533.5252.535181635البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حسنى زٌن العابدٌن حسٌن السمان69513

ناجح505637.551.536231.0381814.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حسٌن محمد رضا حسٌن69514

ناجح64.55037.550.532234.5361814.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حسٌن محمود شعبان احمد69515
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ناجح62.55037.55333236.036181632البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حماد عزالدٌن احمد محمد69516

ناجح6053.53755.531.5237.5381814.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حمزه حازم عبدالحق سعدالدٌن69517

ناجح61.549375634.5238.0331816.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حمزه ناجح عطٌوى امٌن69518

ناجح44.537.53255.530199.5381616.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حموده العرٌان محمود عبدهللا69519

ناجح70.54837.555.535.5247.0361816.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة خالد محمود عبدالاله عبدالرحٌم69520

ناجح575137.55633234.5381814.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة رائد محمد السٌد بدوى69521

ناجح46.5393852.527203.0381414.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة رضا احمد رضا حسٌن69522

ناجح715537.556.536.5256.5351815.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة رمضان رفاعى محمدالصغٌر عبداللطٌف69523

ناجح5447.538.55434.5228.5371815.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة رٌاض على مختار عبدالعزٌز69524

ناجح49.551385737.5233.0381814.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة زكى ضاحى زكى اسماعٌل69525

ناجح66.546.5385634241.033181932البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة زٌاد راضى اسماعٌل راجح69526

ناجح6849.5375634.5245.030181731البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة زٌاد شمس الدٌن السمان عبدالرحٌم69527

ناجح75.5604058.538272.0391817.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة زٌاد عاطف محمد محمود69528

ناجح65523755.534.5244.033181732البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة زٌاد عوض عدلى اسماعٌل69529

ناجح61.554.537.55534.5243.030181733البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة زٌاد فرٌد السمان عبدالحمٌد69530

ناجح684937.55335242.529181834البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة زٌاد فوزى صادق احمد69531

ناجح70.559385837262.538181835البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة زٌاد محسب كمال الدٌن حفنى69532

ناجح65.55538.556.532247.536181835البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة زٌاد محمد حسن احمد69533

ناجح6358.53956.536253.0311815.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة سراج عصام جابر عبدالرحٌم69534

ناجح6557.537.55535.5250.5311817.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة سعٌد محمود عثمان على69535

ناجح6752.5395736251.530181832البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شرٌف السٌد جادهللا السٌد69536
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ناجح69.545.538.55434241.530181831البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شهاب عبدالعال محمد عبدالعال69537

ناجح805938.55938274.5391817.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شهاب عبدهللا صابر عبدالمبدى69538

ناجح524137.545.527.5203.5281813.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شٌخون فراج شٌخون محمد69539

ناجح64.544.537.55222.5221.0321814.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة صالح طٌار صالح محمود69540

ناجح77.55936.558.538269.538181834البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عاصم خلف السٌد نورالدٌن69541

ناجح796038.557.538.5273.5391816.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عاصم عبدالاله خالد مصطفى69542

ناجح47.54935.552.534218.5391814.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبادى محمد جادالكرٌم محمد69543

ناجح7056.5395435.5255.0361816.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عباس محمد امٌن حسٌن69544

ناجح65.5533951.534.5243.5301816.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالبارى كحالوى محمد على69545

ناجح57413944.533214.531181532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالحمٌد حسن محمود رضوان69546

ناجح6648.537.55230234.0341814.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالحمٌد عادل محمود مصطفى69547

ناجح61.552.535.55833.5241.0361814.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن اسماعٌل السٌد اسماعٌل69548

ناجح75.5544058.536.5264.5391816.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن االدهم فواز امٌن69549

ناجح5250.537.55330.5223.5371713.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن جمال بدرى عبداللطٌف69550

ناجح655134.55731238.532171533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن ربٌعى احمد ربٌعى69551

ناجح73.549355428239.5351716.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن رمضان محمد االمٌن محمد69552

ناجح73.551.53857.534.5255.036171735البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن على عبدالرحمن محمود69553

ناجح71.553.53657.536.5255.039171735البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن فتحى احمد محمود69554

ناجح68.548355325229.533171634البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن محمد زكى عبدالرحٌم69555

ناجح79.553.5376033263.0391617.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن ممدوح السٌد حفنى69556

ناجح71533756.532.5250.0371716.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن نورالدٌن السٌد محمد69557
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ناجح73.55336.55733.5253.536181831البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحٌم الدٌب محمد احمد69558

ناجح69.552.5375934252.0371617.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحٌم حافظ احمدالفرغلى حسن69559

ناجح745337.557.536.5258.5371717.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالعزٌز عبدالنبى عباس بكرى69560

ناجح43.554.536.552.534.5221.5351613.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالعزٌز محمد صدٌق عبدالرحمن69561

ناجح71.553.53755.535252.5351617.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدهللا عبدالعال محمود عبدالعال69562

ناجح7556.5375836262.538191835البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدهللا عبدالعزٌز مسعود زكى69563

ناجح69.553.536.55634249.5371717.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالنبى ممدوح صدقى حسن69564

ناجح71.554.53858.536258.5381617.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالونٌس ابراهٌم عبدالونٌس السمان69565

ناجح67.553.532.55234.5240.0331615.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عرفان القذافى العارف عبدهللا69566

ناجح6853.53756.534249.0371516.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عزوز عزوز نورالدٌن على69567

ناجح50.546.5345228211.0301815.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عقٌل عاطف عتمان عبدالرحمن69568

ناجح7154406037262.0351817.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عالء رمضان احمد السمان69569

ناجح77563959.537268.5381817.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عالء صادق احمد محمد69570

ناجح7454.53956.532256.0361817.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عالء ماهر سعدالدٌن مرسى69571

ناجح55.548385633230.5291815.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة على ابوالنور محمد عبدالعال69572

ناجح7249.53755.533247.035181535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة على احمد محمد احمد69573

ناجح6953.537.55129.5240.531181434البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة على احمد محمد على69574

ناجح77.558396039.5274.0361817.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة على عبدالحارس محمد حسٌن69575

ناجح68.551.53754.529.5241.0361817.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة على عبدهللا نوح محمود69576

ناجح6951375627240.031181531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة على عبدالموجود محمد السٌد69577

ناجح70.552.53857.531.5250.034171731البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة على عبدالناصر على احمد69578
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ناجح715436.55731.5250.0351817.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة على عربى عبدالاله عبدالرحٌم69579

ناجح76.558395740270.5351717.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة على عفت على عبدالمبدى69580

ناجح65.55338.553.532242.531171434البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة على فؤاد على عبداللطٌف69581

ناجح67.555.533.55732.5246.0361816.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عمر الشاطر عبدالونٌس السمان69582

ناجح524433.553.528.5211.5321613.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عمر فرج حسٌن ابوالحسن69583

ناجح74563759.538.5265.038171734البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عمر محمد سعٌد محمد69584

ناجح805938.55836.5272.0381818.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عمرو جابر الطٌب احمد69585

ناجح7054.5375533.5250.033181632البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عمرو زهرالدٌن محمود حسن69586

ناجح7252365931.5250.5331816.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فادى عالء ابوالسعود ابوالحسن69587

ناجح66.545.533.556.528230.0301814.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فارس ابوالسفٌان ابراهٌم نورالدٌن69588

ناجح7346.532.55334.5239.533181532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فارس حسنى محمد ابو المجد69589

ناجح49.539.5365328.5206.531171333البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فارس محمود على محمد69590

ناجح57.54436.55630.5224.534171534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فاروق السبع شوقى محمد69591

ناجح7150.5385332.5245.032171435البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فاروق حماده فاروق محمد69592

ناجح7952.53956.537264.0351817.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فرٌد شوقى محمود محمد69593

ناجح5046.5375532220.537181634البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة كرٌم الزغابى التاٌب عرابى69594

ناجح56.551.5375732234.0371816.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة كرٌم الكحالوى عبدالبسٌط السٌد69595

ناجح4949.5375631222.5321815.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة كرٌم عواد جابر على69596

ناجح76593958.535267.5351817.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة كرٌم محمود جبرٌل السمان69597

ناجح65553856.536250.5371818.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة كرٌم ممدوح عبٌد على69598

ناجح73533859.536.5260.0331718.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة كرٌم ممدوح محمد السٌد69599
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ناجح74.5604059.538272.0381617.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مازن رمضان عبدالحمٌد احمد69600

ناجح6655.5385635250.5371716.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محروس منصور امبابى ابراهٌم69601

ناجح74.559395938269.537151735البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد ابوالسعود محمد حسن69602

ناجح5438.535.54629.5203.5321417.536البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد السٌد شوقى محمد69603

ناجح78.56039.56039277.028151835البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد انور حمدى على69604

ناجح65563753.537.5249.0331518.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد خٌرالدٌن السمان عبدالرحٌم69605

ناجح584337.55430.5223.037151533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد رمضان عجمى عبدالمولى69606

ناجح76.56039.55938273.037161932البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد سالم محمد احمد69607

ناجح64463848.534.5231.0381515.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد عبدالراضى حسن احمد69608

ناجح7756.54058.537.5269.537151831البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد عبدالناصر ابو بكر احمد69609

ناجح7647.532.556.525237.526141532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد عبده الشمندى طاٌع69610

ناجح69533856.530.5247.034141633البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد عربى احمد محمد69611

ناجح5850.537.555.528229.533141634البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد على فؤاد حربى69612

ناجح7457.537.557.536.5263.037151735البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد محمود احمد مؤمن69613

ناجح6554.533.553.525231.535141635البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود احمد صادق عبدالرحٌم69614

ناجح70.554.535.55633249.537161734البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود احمد محمود كمال الدٌن69615

ناجح655435.558.536.5249.5371516.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود السٌد محمود السٌد69616

ناجح56533855.534236.537141632البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود توفٌق محمود محمد69617

ناجح7253.53856.534.5254.5371510.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود حمدى محمد محمود69618

ناجح725637.55432251.5331815.531البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود خلف رجب عبدالرحٌم69619

ناجح6952375630244.037141732البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود خلف محمود احمد69620
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ناجح785939.56039275.5371518.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود رجب احمد محمد69621

ناجح6552.535.554.532239.536141634البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود شعبان محمود محمد69622

ناجح77.558386037.5271.0371618.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود عبدالحارس على محمود69623

ناجح67.5563858.534254.037151835البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود عبدالحلٌم حافظ على69624

ناجح6754.537.55930.5248.537151736البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود عبدالاله محمود الراوى69625

ناجح68.553.537.55634.5250.037151434البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود عفت احمد سالم69626

ناجح61.552.535.554.526.5230.5351517.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود على احمد محمد69627

ناجح6244365329224.0371313.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود عماد سعود كامل69628

ناجح68.5553856.530.5248.537131431البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مدحت برنس عبدالموجود عبدالرحمن69629

ناجح655537.55632245.537141631البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مصطفى امٌن رفاعى حسٌن69630

ناجح6355386037.5253.5351416.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مصطفى سمٌر شعٌب احمد69631

ناجح5756.5374837.5236.037131633البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مصطفى عادل عبدالاله عبدالرحمن69632

ناجح72.558386037265.5371317.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مصطفى عبدالرحٌم عباس احمد69633

ناجح60.551385533.5238.032141535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة معتز زٌن العابدٌن عبدالاله محمد69634

ناجح655937.55735.5254.0351515.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة معتز عبداللطٌف جابر عبداللطٌف69635

ناجح7358.5385836263.5351617.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة معتز ٌاسر على محمد69636

ناجح5557.53555.535238.0331716.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مؤمن احمد محمد محمود69637

ناجح7051.53654.531243.0351414.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نبٌل نشات ابوالنجا عثمان69638

ناجح5747.53653.531.5225.538161331البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نورالدٌن شعبان عبدالعاطى احمد69639

ناجح69.55537.554.535251.534151331البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نورالدٌن مصرى على نورالدٌن69640

ناجح53.540.5345331.5212.5341414.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هشام النزٌه اسماعٌل احمد69641
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ناجح7257.53858.537.5263.5381413.532البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ٌحٌى احمد عدوى رمزى69642

ناجح7258.53857.537263.0381413.533البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ٌحٌى جاد الكرٌم رجب محمد69643

ناجح66523856.532.5245.0351416.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ٌوسف شعبان محمود محمد69644

ناجح68.548.5375633.5243.5371412.534البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ٌوسف عبده محمود محمد69645

ناجح7057.53752.533.5250.538151834البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احالم تحسٌن رضا مصطفى69646

ناجح67.54432.55033.5227.5331614.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة احالم رمضان احمد محمود69647

ناجح7957.536.55638.5267.5371617.535البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسراء عبدالعظٌم نجدى حفنى69648

ناجح8058.539.556.539.5274.037171940البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسراء محمد على محمود69649

ناجح67.553.53350.531.5236.031181940البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسراء نورالدٌن على نورالدٌن69650

ناجح71.547.53847.532236.537181940البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسماء السمان عبدالحارس السمان69651

ناجح4846.53451.527.5207.5331717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسماء المنشاوى عباس السمان69652

ناجح74.56039.559.539272.539191840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسماء عبدالرحٌم السٌد كامل69653

ناجح6856.535.556.537.5254.0351818.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسماء عشرى جادالرب محمود69654

ناجح56.553.53450.534.5229.0301817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسماء محمود احمد محمود69655

ناجح6956405637.5258.5341817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسماء مصطفى طه احمد69656

ناجح66574058.538.5260.0371917.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اسماء ممدوح نورالدٌن مصطفى69657

ناجح7755405939270.0331917.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اكرام ابراهٌم محمود السٌد69658

ناجح7857.5405938.5273.0331917.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة االء السٌد على السٌد69659

ناجح6955.539.557.537.5259.0321817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة االء محى الدٌن احمد محمد69660

ناجح70.553.539.55939261.5351917.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة امل عبدهللا جابر على69661

ناجح5854.54055.529.5237.5311817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة امل عماد ٌوسف عبدهللا69662
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ناجح73.554.5395534256.035191840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة امٌره بدران محمود حارس69663

ناجح5153.52450.535.5214.5331717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة امٌره حسان صادق محمد69664

ناجح63.553.54057.537.5252.035181840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة امٌره حسنى احمد الراوى69665

ناجح7960405940278.0371718.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة امٌره محمود ابو السعود محمود69666

ناجح78584058.539.5274.035191840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة امٌمه السٌد محمد احمد69667

ناجح57.556394835235.5391717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة انجى الجرو الدٌب جٌد69668

ناجح51473756.534.5226.0321617.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة انجى محمود جبرٌل محمود69669

ناجح785539.55937268.5371817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة انوار عثمان على محمود69670

ناجح7258405839267.0351817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة انوار عنتر عبده محمود69671

ناجح68.5534054.532.5248.5351817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اٌات احمد صادق عبدالرحٌم69672

ناجح43.539.5374620.5186.5301617.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اٌمان انور عبده سعدالدٌن69673

ناجح7957.539.554.538.5269.0341819.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اٌمان عبدالموجود عبدالاله عبدالموجود69674

ناجح58.544.537.547.534.5222.5301719.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اٌمان عنتر جابر احمد69675

ناجح78.557.5395839272.034181940البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اٌه خلٌفه محمد عبدالرحٌم69676

ناجح7655.53953.538.5262.5341819.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اٌه عطاى جاد قناوى69677

ناجح7255.537.551.538254.5341919.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة اٌه محمد عبدالمعطى احمد69678

ناجح75.554395138.5258.033181940البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة بدور محمد صالح حسن69679

ناجح64.550.5384530.5228.533181740البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة بشاٌر رفاعى محمد صادق69680

ناجح58.552.535.545.526218.030171840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة تغرٌد محمود محمد محمود69681

ناجح79.558395839273.5341718.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة جنه رضوان احمد ابوالوفا69682

ناجح705839.544.536.5248.5351617.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حسنات عبدالرحمن عبداللطٌف اسماعٌل69683
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ناجح59.54839.547.529.5224.0301917.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حنان خلف على احمد69684

ناجح77.556.539.54836257.533171840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة خدٌجه كمال محمد جادهللا69685

ناجح66.556.5395037249.0351819.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة خلود الصباح عبدالشافى محمد69686

ناجح66.554.537.54635239.534181940البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة خلود حنفى احمد احمد69687

ناجح57.550394933.5229.034181940البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة خلود خدٌوى عبدالعال مصطفى69688

ناجح6858.53849.534248.0341818.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة خلود سرحان محمد احمد69689

ناجح62.558.539.544.533.5238.5331819.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة خلود عبدالعال عبدهللا عبدالعال69690

ناجح57514044.527219.5321817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة خلود عشرى عارف عبدالرحٌم69691

ناجح58.557.539.543.533.5232.5331817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة دعاء السٌد صابر محمد69692

ناجح5031.53138.520.5171.5301517.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة دعاء حماده محمد عبدالعال69693

ناجح69.5554055.531251.035191940البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة دعاء فتحى مختار عبدالعزٌز69694

ناجح7057.54055.535.5258.539191840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة دعاء مراد محمود احمد69695

ناجح71593059.534253.5351818.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة دالل حازم عبدالمنعم السٌد69696

ناجح625239.55733243.5331817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة دنٌا رمضان عبدالناصر عمار69697

ناجح4852.54057.533.5231.5371717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة دٌنا السٌد صابر على69698

ناجح655839.557.534254.0361817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة دٌنا على مسعد على69699

ناجح74593957.533.5263.0281716.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة رانٌا جمال كامل حفنى69700

ناجح75.559406037271.531161840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة رجاء قندٌل احمد ابوالوفا69701

ناجح52.554395625226.5321816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة روان عمر امٌن احمد69702

ناجح5152.5405629.5229.0311716.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة رٌحاب الصباح على بطٌخ69703

ناجح6858.54058.533258.033171640البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة رٌحاب جابر احمد محمود69704

(829)



ناجح50.554.5375828228.0321417.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة رٌم على عبدالصبور محمد69705

ناجح685638.558.529250.0331414.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة زٌنب على السٌد السمان69706

ناجح7457.5405833.5263.0321817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ساره جابر احمد هرٌدى69707

ناجح7357.539.558.531.5260.032171640البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ساره عنتر مختار السٌد69708

ناجح47.554335323210.531161740البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة سماح رجب على عبدالداٌم69709

ناجح5455395031229.0311816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة سهام الضبع الدٌب سلٌمان69710

ناجح50.5493955.521215.0341714.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة سهٌله بدران صبرى احمد69711

ناجح6949394934.5240.5351615.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة سهٌله صدقى على عبدالرحٌم69712

ناجح5855.53954.531.5238.5321716.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة سٌده عبدالهادى عباس كٌالنى69713

ناجح50.550385731226.5321716.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شرٌن راشد عبدالفهٌم احمد69714

ناجح7557.5405539.5267.0361816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شهد حازم صابر محمد69715

ناجح65.555.538.55736252.5381816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شهد عباس عبدالرحمن احمد69716

ناجح66.550.53958.534.5249.033161640البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شهد عزالدٌن عبدالاله محمد69717

ناجح75.5553955.537.5262.5371716.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شهد محمود على محمود69718

ناجح7249.5405836255.5371816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شهندا عدلى برعى محمود69719

ناجح43.538.538.557.524.5202.5341616.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شٌماء المنشاوي عباس السمان69720

ناجح64.555.537.556.533.5247.536171740البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شٌماء عبدالرحٌم احمد محمود69721

ناجح7257405836263.0361716.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة شٌماء عبدالرحٌم محمد حفنى69722

ناجح7258.5405935.5265.0371816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة صباح جابر احمد محمود69723

ناجح6145.53957.532.5235.534171640البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة صباح مصطفى رفاعى حسٌن69724

ناجح67.55538.558.535254.5391816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ضحى صبرى نورالدٌن مصطفى69725
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ناجح68593958.534258.5371816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عائشه رمضان عبدالرحمن احمد69726

ناجح4441355623199.0281515.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبله محمود ثابت عبدالدائم69727

ناجح6255385931.5245.5341616.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبٌر الوحش على محمد69728

ناجح504238.554.526211.027161540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبٌر فتحى ابراهٌم عبدالرحمن69729

ناجح56.5473857.523.5222.5371716.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عال رفاعى على محمد69730

ناجح5244385925218.0321615.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عال صدقى رضا مصطفى69731

ناجح57.554.53158.534235.5331616.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة علٌاء عبدالرحٌم جادالكرٌم عبدالرحٌم69732

ناجح5646385929.5228.534161640البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة علٌاء على ابو الحسن عبداللطٌف69733

ناجح6351.5355533237.5371816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة غاده قندٌل قاسم احمد69734

ناجح49.555.5325628221.0291615.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فاطمه السٌد على عبدالرحمن69735

ناجح73.555405736261.537181740البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فاطمه جبرٌل حسٌن محمد69736

ناجح75.559.53959.537270.5391817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فاطمه محروس حسٌن على69737

ناجح74583958.537.5267.037181840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فاطمه محمود محمد امام69738

ناجح77.559.5395938273.0391817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فاطمه ممدوح عبدهللا حسن69739

ناجح544538.550.532.5220.5331716.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فرحه احمد عثمان ابراهٌم69740

ناجح55353948.533210.532151740البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فرحه النزٌه اسماعٌل احمد69741

ناجح72.557.5395435258.038171840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة فرحه عبدالحمٌد احمد عبدالمطلب69742

ناجح49.54637.547.525.5206.0321617.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة كرٌمه محمد محمود محمد69743

ناجح61.5573953.532243.0381818.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة لقاء عبدالعظٌم احمد محمود69744

ناجح78.5574059.537272.0391717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ماجده على عبدالحمٌد السٌد69745

ناجح55.558.539.555.534243.0371717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محبات راضى احمد حسٌن69746
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ناجح50.535375124197.5331515.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مروه جابر عبداللطٌف عبدالكرٌم69747

ناجح74.558405936.5268.0391817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مروه عشرى مصطفى محمد69748

ناجح5355.539.55834.5240.533181840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مروه محمد جابر محمد69749

ناجح52.544.537.555.531221.034181940البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مرٌم ابراهٌم على سالم69750

ناجح5941.53853.529.5221.5301819.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مرٌم الناجح حسٌن فراج69751

ناجح5456.53850.534.5233.533161840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مرٌم فؤاد كامل حجاج69752

ناجح5656.53956.536244.035192040البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ملك حماده السٌد صدٌق69753

ناجح51.54737.55735.5228.5371918.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ملك عبدهللا على امٌن69754

ناجح48.548385332219.5331916.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ملك محروس عباس محمد69755

ناجح76.556.538.55937267.537191840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ملك محمد رفاعى محمد69756

ناجح64.556385535248.5341717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ملك محمد صدٌق حسن69757

ناجح57.5473856.535.5234.536181640البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة منار عمر محمد محمد69758

ناجح65553857.535.5251.035191640البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة منه هللا عصام محمد محمود69759

ناجح47.552.5365734.5227.5301816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة منه هللا كامل فؤاد كامل69760

ناجح4351.537.554.534220.5351815.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة مها عبدالصبور عبدالعظٌم سعدالدٌن69761

ناجح515335.553.532.5225.536181740البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نادٌن اٌهاب صدٌق محمد69762

ناجح4555.53854.534.5227.537181740البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نانسى معبد حماد عبدالحلٌم69763

ناجح61.554385634243.5351817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ناهد عربى عبدالعزٌز السمان69764

ناجح47.5563756.534.5231.5331816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نجالء على السٌد كامل69765

ناجح50.551.5395734232.0311617.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ندا عصمت البدرى على69766

ناجح71.557.537.558.532.5257.5351717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ندى جابر محمود محمد69767
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ناجح6054.537.55735.5244.5371817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ندى عنتر محمود محمد69768

ناجح6053.5385637244.5371917.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نرمٌن االسد عبدالونٌس السمان69769

ناجح404421.55630191.535161640البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نرمٌن فرٌد نورالدٌن السٌد69770

ناجح43.545.5385735.5219.5351617.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نسمه عادل محمد محمود69771

ناجح67.5533956.536252.0371717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نشوى على محمد احمد69772

ناجح76.558.5405939273.038181740البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نها اٌمن ابو المكارم زكى69773

ناجح70.556.5395939264.0371817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نهال خلف محمود السٌد69774

ناجح5955.53958.536.5248.5371817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نهى حسٌن جابر محمود69775

ناجح59.54835.551.527.5222.0331717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نورا سعد حسن ابراهٌم69776

ناجح64.558.536.556.535.5251.5351916.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نورهان عبدالجابر حسن بطٌخ69777

ناجح7756.53856.537265.0321816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نورهان عبدالستار محمود حفنى69778

ناجح42.531273220152.528161540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نورهان على محمود احمد69779

ناجح71.557.53855.536.5259.0331816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة نورهان محمد عبدالحمٌد محمد69780

ناجح5253.536.552.532.5227.0271716.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هاجر محمود احمد محمود69781

ناجح484437.55027206.5311715.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هاٌدى حسن شعبان حسن69782

ناجح76.557.53857.538.5268.0331817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هبه ابراهٌم امٌن ابراهٌم69783

ناجح6555.5385234244.5331717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هبه عنتر جابر احمد69784

ناجح4644.53646.528.5201.5271815.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هدى نجٌب ثابت عبدالدائم69785

ناجح75593858.537.5268.0331817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هدٌر عبدالفضٌل على احمد69786

ناجح53.552.537.551.532.5227.5291715.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هدٌر محمد برعى السٌد69787

ناجح54.554.53854.532.5234.0311717.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هناء حسانٌن على محمد69788
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ناجح7052.537.553.534.5248.0331816.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هناء سعد محمد حسن69789

ناجح464134.545.523190.0231615.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هند عاطف عباس عبدالرحٌم69790

ناجح5246.537.546.532214.529181740البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هند محمد رضا محمد69791

ناجح54.552385332.5230.030181840البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هوٌدا السمان محمد السمان69792

ناجح68.558.53857.536258.5321817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هوٌدا سٌف النصر احمد سٌف النصر69793

ناجح64553855.536.5249.0301817.540البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هٌام شعبان خلف ابراهٌم69794

ناجح5353.53854.535.5234.531181640البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة هٌام محمد السٌد احمد69795

ناجح66.543.5384533.5226.527161837البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة وداد عبدالفتاح محمد رضوان69796

ناجح4644.5385132211.5271716.536البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ورده عبدالفهٌم احمد على69797

ناجح8059.5385837.5273.0351717.539البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة والء شعبان على محمود69798

ناجح62.556385833247.5341718.538البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة والء عفٌفى عبدالاله عبدالرحٌم69799

ناجح765938.55736.5267.0391918.537البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن حسٌن محمد حسب69800

ناجح8058.53958.539275.0391918.538البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن سالم احمد سالم69801

ناجح7458.5396038.5270.0371817.539البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىابراهٌم سعد جاد محمود69802

ناجح8060406040280.0391818.538البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاحمد خلف هللا على محمد69803

ناجح8057405838.5273.5341918.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاحمد خٌرى على توغان69804

ناجح80593857.540274.5361916.538البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاحمد صبحى صبرى احمد69805

ناجح71.5594052.535.5258.5381816.539البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاحمد عفٌفى احمد محمد69806

ناجح77554056.538266.5371716.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاسالم خالد محمود محمد69807

ناجح6650335632237.033171636البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاالمٌر عزالدٌن احمد صدٌق69808

ناجح8059.54059.540279.0351818.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىحسٌن خالد محمود محمد69809
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ناجح75544059.538266.5351717.538البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىحسٌن عبدالمجٌد حسٌن عثمان69810

ناجح78584058.538272.538171737البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىزٌاد الراعى على عبدالرحٌم69811

ناجح7959.54057.539.5275.5381918.539البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىزٌاد عمار جابر ابراهٌم69812

ناجح7355405738.5263.5391717.538البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىسلٌمان محمد سلٌمان عطٌت هللا69813

ناجح76.559406040275.5331817.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىسمٌر احمد عبدالاله احمد69814

ناجح7958.54059.538275.0361917.538البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىطارق احمد عزت نورالدٌن69815

ناجح7757.54058.538271.0381816.539البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىطارق السٌد على السٌد69816

ناجح74.558.539.55837.5268.0381816.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىطه سعد حسن عبدالرحٌم69817

ناجح7858.5395038.5264.037181736البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعباس خالد عباس الظرٌف69818

ناجح75.55839.55440267.0351816.539البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعبدالرحمن عبدالحكٌم محمود شحاته69819

ناجح76.559.5395638269.032181738البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعبدالرحمن على محمد الصغٌر69820

ناجح76.558395936268.5361818.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعبدهللا السٌد جالل عبداللطٌف69821

ناجح704836.55635245.5351617.536البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعبدهللا مسعد جابر محمد69822

ناجح75.558.54058.538270.5371818.536البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعثمان حداد عثمان حداد69823

ناجح70503954.531244.535181937البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعدى الصدام ٌوسف احمد69824

ناجح504638.552.525212.0331816.538البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعلى عبدالباسط على السٌد69825

ناجح715039.55531.5247.0371817.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعلى محمد حسن مسعود69826

ناجح7652.5405937.5265.0371818.538البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعماد عبدالناصر على عبدالرحٌم69827

ناجح74.553.5355834.5255.5371816.539البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعمر عاطف محمد عبدالرحٌم69828

ناجح7952.539.559.535265.5381818.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعمر عٌد محمدالبدرى عبدالاله69829

ناجح74.546.539.557.534252.0381817.538البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعمر محمد السٌد عبداللطٌف69830
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ناجح73.553.54058.535.5261.038181736البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعمر محمود عبدالرحمن احمد69831

ناجح79564059.537.5272.0321818.538البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعمرو خالد محمد على69832

ناجح74.55236.559.532.5255.035181837البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعنتر كحول محمد فراج69833

ناجح7856395734.5264.5371815.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىكرٌم جاد عمر محمد69834

ناجح7655396037.5267.5361817.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىكمال عصام محمد عبدربه69835

ناجح745538.558.531.5257.5331817.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىكٌرلس خلف بدٌع بخٌت69836

ناجح73.547.5395830.5248.5371718.530البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمد احمد محمد محمد69837

ناجح7953.5405940271.537181837البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمد االمٌر محمد هاشم69838

ناجح72.547.53954.534247.536181737البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمد الدكاك محمود عبدالرحمن69839

ناجح7758.5406039274.5371717.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمد الصباح الحمٌى عبدالرحٌم69840

ناجح64.554.5405437250.0341818.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمد جمال السٌد محمد69841

ناجح72.557405635.5261.0351718.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمد حربى عبدالسالم محمد69842

ناجح74.5574058.537.5267.538181837البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمد خلف محمد عبٌدهللا69843

ناجح7254.54056.538261.0351819.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمد سٌف النصر عباس امٌن69844

ناجح74.557.5405735.5264.5381817.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمد صالح عبدالشافى زهنى69845

ناجح72.553385538256.5361817.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمد عصمت محمد محمود69846

ناجح74.556.5395935.5264.537171837البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمود السٌد مصطفى عبدالرحمن69847

ناجح6553.5394833238.5361818.530البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمود حسن على حفنى69848

ناجح66.5554058.537.5257.5371818.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمود عادل عباس السٌد69849

ناجح73554059.536263.5361818.530البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمود محمد عبدالاله عبدالرحٌم69850

ناجح75573958.537266.5391817.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمود مغاورى عبدالرحمن على69851
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ناجح76.558.539.55438266.5371518.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمود ناصر حمٌد محمد69852

ناجح75.557385436.5261.0371718.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمصطفى خلف عبدالرحمن عبدالاله69853

ناجح72594058.539268.5371719.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمصطفى محمود على محمود69854

ناجح7355.54056.537262.0371819.537البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمهند ماهر محمد السٌد69855

ناجح75.555.535.55837.5262.0371819.539البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىٌوسف محمد جابر احمد69856

ناجح72533958.533255.5361819.539البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىابتهال السٌد محمود رضوان69857

ناجح78.5594058.538274.0371819.538البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاسراء عبدالعظٌم صدقً محمود69858

ناجح744834.55733.5247.037181938البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاسماء احمد عباس حمزه69859

ناجح71.54434.55433237.0371919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاسماء محمد عبدالرحمن عبدالنعٌم69860

ناجح74.5574057.538267.0371819.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاالء عبدالعظٌم صدقً محمود69861

ناجح744937.555.532.5248.5371919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاالمٌره طلعت بدٌر عبدامنعم69862

ناجح774735.55635250.5371819.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىامانى ابراهٌم ٌوسف عبدالاله69863

ناجح7646.538.554.535.5251.0361919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىامل محمد عباس صدٌق69864

ناجح78594059.539275.5371919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىامنٌه احمد راعى احمد69865

ناجح75.5493153.531240.0351819.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىامٌره حسب احمد محمود69866

ناجح75.559.5406039274.0371919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاٌمان عبدالنبى عباس صدٌق69867

ناجح77.559.5406039.5276.5371919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىبسمله حسٌن جاد الكرٌم حسٌن69868

ناجح7749.53457.536254.0371919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىحنان حسب متولى محمد69869

ناجح75.552325837254.5371919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىحنان كامل احمد عبدالرحٌم69870

ناجح7655.5396034.5265.0361919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىحنٌن محمد احمد محمد69871

ناجح715237.554.536251.031171740البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىخلود احمد صابر بدوى69872
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ناجح7858.53959.537.5272.5331919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىخلود القذافى البدرى عثمان69873

ناجح765633.55437256.5361919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىخلود حمام عبدالراضى حسب69874

ناجح73.549.53255.536.5247.0341819.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىخلود محمود حسب محمد69875

ناجح74.55737.559.537265.5361719.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىدالٌا االمٌر عبدالرسول حسٌن69876

ناجح7859406039276.0371919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىدالٌا على حسنى على69877

ناجح67593955.537.5258.037181840البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىدالٌا قابٌل عبدالاله ٌوسف69878

ناجح74.557406040271.535181840البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىدالٌا محمد حسن احمد69879

ناجح6949.5375836.5250.0371817.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىدنٌا كامل عبدالعزٌز احمد69880

ناجح7659394938.5261.5351918.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىدهب رضا رمضان حافظ69881

ناجح7459395839.5269.537181940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىدٌنا شحات ابوالحمد صالح69882

ناجح73.5573957.534261.036161840البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىذكره جمال جابر ابراهٌم69883

ناجح70.552395939259.538151840البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىرانٌا عطاهلل الحمٌلى ابوالقاسم69884

ناجح69.55439.558.536.5258.032171840البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىرحاب عبدالرازق رزق عبدالعال69885

ناجح67553856.537.5254.0361818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىرنا رضا حسن عبدالرازق69886

ناجح78.558.539.55938.5274.036181840البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىروان احمد عبدالزاهر عبدالمبدى69887

ناجح78.560406040278.5361718.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىرٌهام سامً مصطفً حسان69888

ناجح76.559395939.5273.0381818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىزٌنب على محمد عبدالاله69889

ناجح6753.5395838.5256.033171840البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىساره رفعت ذكى حكٌم69890

ناجح755939.559.538.5271.5341716.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىساره محمد ابوالعال احمد69891

ناجح70554057.539261.5331818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىسعاد عطاهلل شاعوت احمد69892

ناجح77.560406039276.5331818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىسوسن اشرف حسن احمد69893
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ناجح745838.56039269.5341818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىشاهٌناز سمٌر ثابت ابوبكر69894

ناجح76593959.538.5272.0371718.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىشرٌن حمدان صابر بدوى69895

ناجح61.5564057.537.5252.5361819.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىشٌرٌن رضا عبدالاله محمد69896

ناجح67.551.53958.533.5250.0361619.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىشٌماء احمد عبدالرحمن عبدالنعٌم69897

ناجح75.560406039.5275.0361819.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىشٌماء كامل ابراهٌم حسٌن69898

ناجح77.559.5406039.5276.5361619.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىشٌماء ٌسرى عمر محمد69899

ناجح73.550.54059.539.5263.037191940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعبٌر عنتر محمد عبدالمجٌد69900

ناجح69.551.5405532.5248.534181940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعصماء احمد القرنى حسن69901

ناجح70.555.5406038.5264.535191940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعلٌاء عفٌفى على حسٌن69902

ناجح5852.53855.539243.035151940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىفاطمه السٌد محمد السٌد69903

ناجح73.554406039266.5361819.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىفاطمه عطٌفى محمود بدوى69904

ناجح61524059.538250.5331718.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىفاطمه محمد عبدالمجٌد محمد69905

ناجح54493858.537.5237.031181940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىفاطمه محمد عبدالهادى احمد69906

ناجح7857406039.5274.536181940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىفرحه جالل شٌبه عبدالرحمن69907

ناجح69.546.5405835249.0371819.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمدٌحه الراعى احمد محمد69908

ناجح75.5594058.538.5271.5381818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمروه محمد عبداللطٌف عبدالمجٌد69909

ناجح8060406039279.0361919.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمرٌم ابراهٌم خلف احمد69910

ناجح8060406039.5279.5371918.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمرٌم اشرف امام احمد السٌد69911

ناجح6559406036260.0341819.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمرٌم الفحام محمود سعد69912

ناجح63.545.5385836.5241.5361819.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمرٌم راجح محمد عبدالنعٌم69913

ناجح73.554406038.5266.037181940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىملك عساف عبدالرحٌم حسب69914

(839)



ناجح74.556406039269.537181740البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىملك ممدوح عمر محمد69915

ناجح6951.5405537252.5381818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمنال عبدالرحمن رزق حماد69916

ناجح7059405538.5262.5391818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمنه هللا شحاته حسن حسٌن69917

ناجح77594057.539.5273.0381818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمنى محمد حسب محمود69918

ناجح7960405839.5276.536171940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمها حازم حمٌد محمد69919

ناجح77604059.540276.537181940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمٌار احمد عبدالزاهر عبدالمٌدى69920

ناجح6554.54052.537.5249.538181940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنادٌه حامد حمدهللا عباس69921

ناجح6155405439.5249.5361918.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنجوى ابراهٌم احمد ابراهٌم69922

ناجح57574050.538.5243.035181840البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنجوى خلف هللا عثمان امٌن69923

ناجح55.548.54047.538229.535181840البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنجوى محمد ٌوسف مسعود69924

ناجح60.556.5385638249.039181840البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنرمٌن عارف فراج رشوان69925

ناجح60.55938.55540253.039181840البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنورا السٌد احمد ٌوسف69926

ناجح68.558.54056.540263.5391917.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنورا عزت محمود امٌن69927

ناجح59504053.539.5242.0381917.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنورهان ابوالحجاج عبدالاله عبدالعال69928

ناجح59.56039.55538.5252.537191940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنورهان الصباح كامل احمد69929

ناجح64.554.54055.539253.537181940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنورهان اٌمن شٌبه عبدالرحمن69930

ناجح71604058.539268.538191940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنورهان حسن احمد محمد69931

ناجح7560405840273.0381819.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىنورهان ناجح حمدون منصور69932

ناجح645239.55839252.537191940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىهاجر عثمان محمد عبدالمجٌد69933

ناجح67.548.54038.539233.5381818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىهاجر ناصر عبدالاله عمر69934

ناجح75.55739.56036268.0371818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىهاله حمدان صابر بدوى69935

(840)



ناجح72.55339.55932.5256.5371818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىهبه خلف عبدربه زهنى69936

ناجح7960406039278.036191940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىهدى اشرف جبرٌل محمود69937

ناجح7860406039277.039191940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىهدٌر خالد حمدان حماده69938

ناجح73.555.5405936.5264.5361918.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىهدٌر مرعى ابوزٌد عبداللطٌف69939

ناجح66533757.534247.538181940البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىهناء ثروت خلف حسٌن69940

ناجح8059406040279.0381917.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىهناء على حماد ابوسعٌد69941

ناجح61.553.538.55836.5248.0341818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىهند اشرف سعد عبدالحمٌد69942

ناجح7754.5405938268.5371818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىهند محمد جابر احمد69943

ناجح74.55039.559.534257.5361818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىوالء عادل احمد عطٌه69944

ناجح775239.55933260.5361818.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىوالء كحالوى خلف حسٌن69945

ناجح6855.54059.531.5254.5371918.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىوالء محمد عبدربه ذهنى69946

ناجح7759.539.559.539274.5371918.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىٌاسمن عبدالرحٌم محمد احمد69947

ناجح74.55239.55936.5261.5371718.540البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىٌاسمٌن اسماعٌل بهٌج عبدهللا69948

ناجح49.55034.543.522.5200.0271517.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاحمد الشاذلً شحاته سلٌم69949

ناجح545039.558.531233.0351717.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاحمد طلعت بدٌر عبدالمنعم69950

ناجح415139.559.532223.034171739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاحمد عاطف محمود فؤاد69951

ناجح485239.55934232.536171539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالاله عبداللطٌف عبدهللا69952

ناجح73.551.539.559.532.5256.5351917.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاحمد منصور محمود امٌن69953

ناجح6457.539.559.534254.5341917.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاسالم عصام جابر السٌد69954

ناجح53513456.531225.5321916.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاسالم مصطفى محمد احمد69955

ناجح72.553345932.5251.0371917.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةالسٌد تحسٌن السٌد محمد69956

(841)



ناجح65473955.532.5239.0321917.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةحسام عمر على عبدالرحٌم69957

ناجح7659405938.5272.535191839البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةحماده على عباس احمد69958

ناجح51.553385032224.534181839البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةحمزه فرج هللا محمد محمد69959

ناجح76.5573959.535.5267.536191739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةخالد ابوالحمد محمود ٌوسف69960

ناجح70.547.5385633245.0331916.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةخالد حمام صدقً زٌدان69961

ناجح654739.55531.5238.036191739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةعباس خلف عباس السٌد69962

ناجح75.550.5405736.5259.537191839البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةعبدالعظٌم حسن حسان محمد69963

ناجح68.556405834256.5381917.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد ابراهٌم احمد69964

ناجح7353.539.558.533257.5381917.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةعبدهللا نجٌب حسٌن احمد69965

ناجح68.557385335251.535191739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةعلى الضبع محمود محمد69966

ناجح73.5553959.534261.0351916.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةفؤاد العمده عمر محمد69967

ناجح61.55632.557.534.5242.0341916.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةكرٌم اٌمن عداس محمد69968

ناجح70.55737.559.535259.5351916.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةكرٌم مصطفً بسطاوي ابراهٌم69969

ناجح6349.54058.535246.037191839البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالحفٌظ على عبدالعال69970

ناجح735339.559.535260.036181739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةمحمد عالءالدٌن العبد عطاهللا69971

ناجح45463447.529.5202.0311613.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةمحمد مرازي كمال الدٌن احمد69972

ناجح685237.558.533.5249.5381817.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةمحمد مسعد على مسعد69973

ناجح53.54735.55832.5226.5311814.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةمحمود الراعً حسٌن ٌوسف69974

ناجح74534058.534.5260.0381816.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةمحمود جمال عبدالمقصود حسٌن69975

ناجح775839.55937.5271.0391815.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةمهران حبرٌل احمد مهران69976

ناجح52533254.531.5223.0341814.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةنور عزام السٌد توغان69977

(842)



ناجح7458405938.5269.5391716.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةٌاسٌن عبدالعاطً الصادق محمد69978

ناجح45514058.530.5225.0311615.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةابرار احمد عبدالاله عبدهللا69979

ناجح62.552.5395833245.0381915.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاراده رفاعً خٌرالدٌن احمد69980

ناجح61.548.539.55934242.5381916.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاسماء جمال عبدالرحٌم ابوالحسن69981

ناجح63474058.534242.5401816.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةامانً محمود جادالرب محمود69982

ناجح72.556.5405935263.0401817.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةامل سعد على مسعد69983

ناجح745839.558.535265.040181839البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةامل عمر محمد عبدالمجٌد69984

ناجح7444395934250.039181739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةامٌمه خلف ابوبكر احمد69985

ناجح6346395932239.0381916.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد حسن محمد69986

ناجح53.547.53957.529226.532191739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاٌه الراعً حسٌن ٌوسف69987

ناجح785738.55937.5270.0401815.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةاٌه جمال عبدالسمٌع عبدالعال69988

ناجح785638.55938269.540181639البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةبسمله صبرى جادالرب حماده69989

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةدٌنا عفٌفى عبدالاله عمر69990

ناجح72.557.539.558.535263.0401915.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةدٌنا علً عبدالرحٌم عثمان69991

ناجح76.558.54051.537263.540181739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةسادره عبدالرحٌم عبدالاله عبدالرحٌم69992

ناجح7858.54051.536264.0401817.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةساره محمد ابراهٌم احمد69993

ناجح7860405138267.039191839البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةسعاد سعداوي السٌد مسعود69994

ناجح7857.5405034.5260.036191739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةسلوي حسن حمدان عل69995ً

ناجح7958.54059.540277.0391916.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةسماح عصام عبدالاله عبدهللا69996

ناجح59.55237.553.531.5234.0331816.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةسهام نطر صدقً رشوان69997

ناجح8060406040280.039191739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةشاهنده وائل سلٌمان نورالدٌن69998

(843)



ناجح7058.53740.529.5235.533191539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةشٌماء النمٌري احمد شحاته69999

ناجح70.55037.55334245.035181739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةغاده محمود خلف احمد70000

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةغاده ناصر قاعود عبدالعال70001

ناجح4952.533.55336224.034181739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةفاطمه مرازي كمال الدٌن احمد70002

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةفرحه حماد قاعود عبدالعال70003

ناجح5845.5365233.5225.0361816.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةكارٌمان ٌاسر جابر عبداللطٌف70004

ناجح58.54634.547.532.5219.028181639البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةمروه عزت نورالدٌن موس70005ً

ناجح72.553.535.557.537256.034181739البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةمنه محمد همام عٌس70006ً

ناجح615233.55337236.531161839البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةنجالء فتحً مطاوع اسماعٌل70007

ناجح70.55237.555.537.5253.035181839البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةنورهان محمد جابر محمد70008

ناجح74.553.537.554.536256.039181839البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةهاجر على جبرٌل عبدالحمٌد70009

ناجح63.55234.553.536.5240.037181839البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةهدٌر حسب هللا علً محمد70010

ناجح71.551.53957.535.5255.035181939البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةهدٌر حمدهللا جبرٌل عبداللطٌف70011

ناجح7348.54057.535254.0361818.539البلينامدرسة خالد بن الولٌد االعدادٌة المشتركةهوٌدا محمود العبد عطاهللا70012

ناجح67.552.536.56035.5252.036181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ابراهٌم انور محمود احمد70013

ناجح66.545.5376034243.0341817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ابراهٌم حماده على بطٌخ70014

ناجح5338.530.55723.5202.5321817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ابراهٌم محمد جادالكرٌم سباق70015

ناجح6535276031.5218.5331816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ابوزٌد عارف ابوزٌد احمد70016

ناجح554426.55929213.530181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد حامد عمران همام70017

ناجح504124.55828201.5321613.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد رٌاض عبدالفضٌل على70018

ناجح73.553.5406037.5264.536181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد سمٌر محمد محمد70019

(844)



ناجح60.544.536.55734232.535181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد صابر احمد محمد70020

ناجح68.550.533.559.535247.033181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد صفوت حسٌن صبره70021

ناجح7560406040275.036181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد عارف عطٌه محمود70022

ناجح6340.527.56033224.032181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد عبده محمد عبدهللا70023

ناجح49.54224.55425195.0321614.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد على محمد ادم70024

ناجح705431.56035250.534181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد على محمد على70025

ناجح645031.559.535240.0351816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد محمد جابر على70026

ناجح6752.5356037.5252.0361816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد محمد حسٌن محمد70027

ناجح6752366036.5251.536181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد ناجى الضوى محمد70028

ناجح74.55835.56039.5267.535181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد ٌاسر احمد نجٌب70029

ناجح6444.526.555.534224.531181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد ٌونس محمد على70030

ناجح56402657.528.5208.033161638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسامه احمد خلف عطٌه70031

ناجح72483459.536249.536161738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسالم اسماعٌل عبدالرحمن اسماعٌل70032

ناجح64.5473559.534.5240.533161738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسالم رضوان ابوالمجد حسن70033

ناجح64.5503359.535.5242.5341613.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسالم عزالدٌن ابوالحمد احمد70034

ناجح54.549.531.558.534228.0341813.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسالم كمال محمود على70035

ناجح4738.5315228196.5221812.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسالم محمد احمد محمود70036

ناجح77.559.5406039276.036181338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسالم نبٌل محمد ابوالمجد70037

ناجح44.544.5315628204.033181238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة البدري محمد احمد صدٌق70038

ناجح554229.55530211.529161338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة الوحش محمد الوحش حفنى70039

ناجح78.55938.56035.5271.5341613.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اٌهاب ناصر عدب السٌد70040
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ناجح4739.525.54725184.0321411.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة بدر الجرو امٌن محمد70041

ناجح726038.56037.5268.0361613.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة بدر على الدٌن البدرى محمد70042

ناجح64.5503258.531.5236.5371814.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة بهاء محمد محمود متولى70043

ناجح543928.557.532211.0311612.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة جابر عصام احمد عبدهللا70044

ناجح535034.55629.5223.0341813.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة جابر ولٌد جابر نورالدٌن70045

ناجح5340.5325726.5209.0321811.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة جالل المنٌاوى فارس جالل70046

ناجح715134.55931.5247.034181438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة جمال عبدالناصر صدٌق صبره70047

ناجح6852346034248.0331815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة جمال عبدالناصر محمد السٌد70048

ناجح55.536.5295729207.0321812.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة جمال هانً جمال عبدهللا70049

ناجح7859405936.5272.5371815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حاتم التاٌه عجور مرسى70050

ناجح53.540.530.557.527209.0321513.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حسام ناصر محمد احمد70051

ناجح57.54025.557.527207.5321313.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حسن اشرف حسن جاد70052

ناجح553726.55627.5202.0341714.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حسن عارف عشرى محمد70053

ناجح55.5432649.527201.0331613.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حسن عبدالرازق الزاهر محمد70054

ناجح5351.529.559.533226.535181438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حسٌن ابوالوفا محى الدٌن معله70055

ناجح51452858.527209.533161338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حسٌن عارف عشرى محمد70056

ناجح584129.55730215.534161538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حسٌن علً حسن امٌن70057

ناجح6544.529.55929.5227.534181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حماده احمد حماده محمد70058

ناجح6246.531.559.533232.5361816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حماده حربوس الطٌب محمد70059

ناجح63.54435.559.534.5237.0341816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حماده على عبدالمجٌد محمد70060

ناجح6644.54059.534244.0371816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حماده عنتر محى الدٌن معال70061

(846)



ناجح414129.55827.5197.031181438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حماده مؤمن احمد على70062

ناجح6547395833.5242.5351816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حمد البدري جادالكرٌم خلٌفه70063

ناجح65.543.5325934234.0341815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حمدان عادل حمدان جاد70064

ناجح6145315732.5226.5341816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة خالد عبدالرحمن صدٌق صبره70065

ناجح70.551.53757.535.5252.038161738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة خالد عبدالصبور شمس الدٌن حسن70066

ناجح65.548.532.55730233.536181538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة خالد مرٌد احمد محمود70067

ناجح66.549.5365930.5241.5371716.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة راضى حمٌد صبره محمد70068

ناجح68.548356033244.5371715.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة راغب عبدالعزٌز عٌد السٌد70069

ناجح66.545.53559.534.5241.0361815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة راغب عالم صابر نور الدٌن70070

ناجح584232.558.532223.0341816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رافت احمد خلف عطٌه70071

ناجح69.5454059.535.5249.533161538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رامى وصفى فكرى حبٌب70072

ناجح6143.529.558.525.5218.035181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رضوان ٌاسر رضوان عطٌه70073

ناجح6945325933238.036181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رمضان عبدالحكٌم حسن بطٌخ70074

ناجح453923.55024.5182.0321714.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة زاٌد خلف محمد عمر70075

ناجح584033.554.530.5216.534181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة زكرٌا رمضان جابر محمد70076

ناجح72.550.535.55934251.5341816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة زٌاد عبدالرحٌم محمد رضا احمد70077

ناجح6947.5335934.5243.034181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة سالم عبدالرشٌد على حسن70078

ناجح77.55537.56033.5263.534181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة سالمان نصرالدٌن عبدالنعٌم احمد70079

ناجح775637.56035.5266.034181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة سامى عبدالناصر ابراهٌم محمد70080

ناجح75.554.5376035262.034181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة سعد رزق محمد احمد70081

ناجح54.542.534.55830.5220.034181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة سالمه سالم محمد السٌد70082
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ناجح6249.53056.528.5226.5351714.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة سلٌم عبدالفتاح حسن محمود70083

ناجح57.540.52858.526.5211.0331815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة سمٌر صبري حمٌد زٌدان70084

ناجح74.55638.55737263.037171638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة سٌف جمال سٌف النصر عبدالرحٌم70085

ناجح7055375931252.038171838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة شاهٌن عبدالصاحى عبدالعلٌم اسماعٌل70086

ناجح8054386036268.039181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة شرٌف اشرف السٌد على70087

ناجح74563759.533.5260.036181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة شهاب على عبدالسمٌع احمد70088

ناجح604630.55926.5222.033171638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة صابر بهاء الدٌن صابر عبدالحمٌد70089

ناجح74.555.53959.534.5263.037181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة صابر على احمد محمد70090

ناجح7050345732243.0331817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة طلعات وفقى طلعات محمد70091

ناجح5749315830225.030181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عاصم عاطف عبدالهادى محمد70092

ناجح60.5513556.530233.0351615.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عاطف االدهم عبدالعظٌم محمود70093

ناجح745538.56036263.538171838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالبارى رفعت جاد محمد70094

ناجح4839305224193.0301814.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالباسط كمال الدٌن محمود محمود70095

ناجح58.54131.553.527.5212.032171738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالحمٌد عزت ابوالمجد حزٌن70096

ناجح583532.556.527.5209.533181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن السٌد مصطفى خلٌل70097

ناجح79.560406040279.540181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن تاج الدٌن فتحى محمود70098

ناجح71.548315928237.537171738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن منصور كامل احمد70099

ناجح58.542.5315929.5220.533181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالشافى رشاد عبدالشافى عبادى70100

ناجح50.537.528.54530.5192.031151338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالفضٌل على عبدالفضٌل على70101

ناجح6953.5375635.5251.037191538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالكرٌم عبده عبدالحمٌد ٌوسف70102

ناجح6146.533.55430225.0351512.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدهللا احمد ابوالفضل محمود70103

(848)



ناجح47.550.531.550.524.5204.533161438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدهللا اسماعٌل ابوالحمد محمدٌن70104

ناجح61.5533356.533.5237.538191438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدهللا اكرم تحسٌن محمد70105

ناجح6048.539.55637241.036171438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدهللا السٌد حمدان محمود70106

ناجح555239.555.538240.0351613.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدهللا الضبع كمال برعى70107

ناجح44.543305126.5195.0351713.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدهللا راجح حسٌن على70108

ناجح4539385737.5216.5391813.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدهللا عبدالرازق الزاهر محمد70109

ناجح74.56039.558.539.5272.0391915.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدهللا فتوح على حسن70110

ناجح5146.533.55330.5214.538171438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدهللا محمود حماد محمود70111

ناجح60.5533856.534242.038171438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالمبدى عصام عبدالمعطى احمد70112

ناجح69.554.538.558.538259.038181438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالمنصف احمد فؤاد محمد70113

ناجح64.555.53856.536250.538191538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالواحد ماهر ابراهٌم محمد70114

ناجح43.539.526.53928176.533181438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عثمان تحسٌن عثمان محمد70115

ناجح43.5372536.525167.0251612.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عرفات الصباح شحات سلٌمان70116

ناجح5748.53353.530.5222.537171338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عرفه حماد حمدون ابوالفتوح70117

ناجح45.530.523.538.528166.0281513.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عزام انور ابوالحمد السٌد70118

ناجح52.54129.55531.5209.537181538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عالء على عبدالمجٌد محمد70119

ناجح5552.527.55230.5217.531181538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة على احمد على احمد70120

ناجح62.547.5355633234.036161538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة على السٌد على محمد70121

ناجح5137285432202.033161338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة على جمال على عرابى70122

ناجح53.54231.559.534220.531161538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة على خلٌفه على محمود70123

ناجح5344.529.558.529214.5321514.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة على شحاته احمد خلف هللا70124
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ناجح68493059.536.5243.034161738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة على عاطف عثمان عبداللطٌف70125

ناجح524931.55136219.5311516.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة على عبدالسمٌع محمود احمد70126

ناجح68.551355933246.535181438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة على عبدالعاطى حافظ قاسم70127

ناجح6553335934.5244.5341818.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة على فالح صدقى صدٌق70128

ناجح59.5403153.528.5212.5341714.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عماد الصباح الطٌب محمد70129

ناجح51.53628.55729.5202.5311515.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عماد مملوك كامل مطاوع70130

ناجح49383151.526.5196.033161438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عمر اسماعٌل حسٌن على70131

ناجح62.55031.559.531234.5301814.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عمر عادل عبدالمعطى عبداللطٌف70132

ناجح62503359.534238.5331814.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عمر محمود عمر عثمان70133

ناجح52.539.52955.527.5204.033151438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عمرو عز العرب عبدالغفار احمد70134

ناجح7044.53257.534238.0331815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عٌسً السبع كمال برع70135ً

ناجح71.546.534.559.535.5247.5381815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة فارس محمد عبدالعزٌز محمد70136

ناجح71503259.536.5249.034181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة فهد سمٌر عبدالحمٌد السٌد70137

ناجح504531.558.532217.033161638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة فؤاد ناصر محمد عبدالرحٌم70138

ناجح56.544.531.55935.5227.0371615.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة كرٌم فؤاد فهٌم محمود70139

ناجح5237.531.557.533.5212.0331615.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة كرٌم محمد عز الدٌن حسن70140

ناجح533529.555.532205.029151538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ماجد حسن كامل عبداللطٌف70141

ناجح68.55432.55934.5248.5331816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مازن سٌد صادق محمد70142

ناجح50.535.526.55228192.5321616.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مازن محمد الزاهر محمد70143

ناجح47.539315529201.5311415.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ماهر سٌف الملوك جابر احمد70144

ناجح615335.556.533239.0371716.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد احمد محمد احمد70145
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ناجح7459.539.56038271.0371916.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد احمد محمد توفٌق70146

ناجح55.5513456.533230.038181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد االمٌر موسى محمد70147

ناجح5146.5295333.5213.0301714.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد البدرى السٌد احمد70148

ناجح41362544.525.5172.0271713.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد السٌد ابوالمجد قاسم70149

ناجح73.558396037267.538171538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد انور عبدالحمٌد توفٌق70150

ناجح505330.555.530219.035171538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد بخٌت بركات عبدالجواد70151

ناجح72.5603959.539270.034181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد بهلول محمد مصطفى70152

ناجح6639.5315533224.5381715.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد ثروت عبده عبدالرحٌم70153

ناجح72.5523657.536254.0381915.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد ثروت محمود متولى70154

ناجح61.54527.557.528.5220.0301614.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد حسان ابوالحلقان سلٌم70155

ناجح48.54731.55930216.0351714.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد خالف شحات على70156

ناجح52.550305835225.5321814.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد رفعت عطٌه جاد70157

ناجح7260396039270.0361915.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد صفوت احمد ٌوسف70158

ناجح7355356032.5255.5381715.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد عادل شحات محمود70159

ناجح4540.5305530.5201.0341615.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد عبدالرحمن عطا مطاوع70160

ناجح48.540345830.5211.0291613.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد عبدالرحٌم الفاوى عبدالرحٌم70161

ناجح685738.55831.5253.0331715.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد عبدالرحٌم صابر الضمران70162ً

ناجح5148285629212.0361715.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد عبدالسمٌع محمود احمد70163

ناجح6452375935247.0381715.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد عبدالشافى على عبدالكرٌم70164

ناجح49.548.53157.531.5218.0371514.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد عزت محمد على70165

ناجح5651.5315933230.5331715.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد على محمد عبداللطٌف70166
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ناجح675433.558.531.5244.5321912.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد عمر على محمد70167

ناجح64.537.52756.532217.5361813.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد فوزي ابوالوفا محمود70168

ناجح75.55238.559.536261.5361612.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد محروس عطٌه محمود70169

ناجح7752395936.5263.5351813.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد ناصر السٌد احمد70170

ناجح4738.526.552.530.5195.030151338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد نصرالدٌن محمد محمد70171

ناجح7553.537.558.534.5259.0331814.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد هانى خلف هللا محمود70172

ناجح62.542.528.558.531223.0321712.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد وفقى طلعات محمد70173

ناجح6348.530.558.531231.533161338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود البدرى السٌد احمد70174

ناجح705137.55835.5252.0361812.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود السمان حسٌن السمان70175

ناجح62.539295630.5217.0341813.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود العارف عبدالعلٌم محمد70176

ناجح77.5563659.536265.039181338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود بركات صدٌق عبدهللا70177

ناجح6139295530214.032181238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود جمال احمد ابراهٌم70178

ناجح55.53326.556.531202.5301712.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود جمال محمد عبداللطٌف70179

ناجح704733.55733240.5351713.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود خٌري جابر محسب70180

ناجح72.553.537.55935257.534181538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود سمٌر محمد محمد70181

ناجح76.55537.56037.5266.5371913.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود ضاحى محمود محمد70182

ناجح67.55236.559.535.5251.037181438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود عبدالرازق على حسن70183

ناجح6848.532.55931239.0341713.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود كمال ابراهٌم محمود70184

ناجح76.552.53859.534.5261.0371713.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود محمد محمود احمد70185

ناجح564526.558.531217.0311713.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود هانى احمد حمادى70186

ناجح50.540.52557.530203.532181238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مصطفى عنتر صبرى برٌقع70187
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ناجح59.54429.559.534.5227.0311512.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مصطفى كامل عبدالهادى احمد70188

ناجح7557.53958.537267.0361715.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مصطفى محمود عبدهللا اسماعٌل70189

ناجح6553.533.55833243.036181238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مصطفى محمود كلٌب محمود70190

ناجح5753355932236.032161538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة معتز حربى حفنى عبداللطٌف70191

ناجح76.557.5396038271.0361917.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة معروف عبدالرحمن احمد عثمان70192

ناجح7459.5395938269.5361917.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة منتصر ناصر خلف عبداللطٌف70193

ناجح4839.5244323.5178.030161438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة منصور بخٌت منصور محمد70194

ناجح5644285536219.0341812.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نادر عبدالرحمن محمد عبدالرحٌم70195

ناجح77594059.538273.5311816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نادر مرتضى دٌاب الزاهر70196

ناجح5752.52758.529224.033171238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نادر هشام ابوالعدب محمود70197

ناجح54.543.527.55228205.5321811.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ناصر حربى احمد محمد70198

ناجح49.5402856.529.5203.530171238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نصار منصور القرشى محمد70199

ناجح59.552.52856.531227.532181238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نصرالدٌن شمس الدٌن مرشد عبداللطٌف70200

ناجح54.545.5315927.5217.532181238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نورالدٌن عاطف نورالدٌن ٌوسف70201

ناجح6547335831.5234.5331812.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة وائل خالد نعٌم احمد70202

ناجح66.55630.559.536248.5291816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ٌحى عبدالوكٌل حسٌن عبدالرحمن70203

ناجح675130.55935.5243.032181238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ٌزن محمد محمود محمد رزق70204

ناجح6950.529.55934.5242.533181338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ٌس عصام عبدالشافى محمد70205

ناجح52.5412954.526.5203.529171238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ٌوسف على محمد على70206

ناجح63.55732.55929241.031181238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ابتسام نصرالدٌن عبدالحمٌد احمد70207

ناجح71.55733.559.533254.534171438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ابراء جمال جابر احمد70208
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ناجح66553559.532.5248.0311813.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ارزاق صابر ابوالمجد محمود70209

ناجح76593758.537267.536181338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسراء احمد على بطٌخ70210

ناجح72513756.531.5248.0351715.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسماء فهد عبدالسمٌع على70211

ناجح77.558.53959.539273.538171638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسماء محمد خلف على70212

ناجح60.5453456.533229.0341714.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسماء نورالدٌن جبرٌل نورالدٌن70213

ناجح75.547.536.55931.5250.0361712.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة الزهراء على جابر على70214

ناجح6941.531.55833233.032171238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة الهام نبٌل امٌن رسالن70215

ناجح71.549.535.55935250.533171338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة امال زكى محى الدٌن معله70216

ناجح794336.558.536253.037171438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة امال فتوح ابو الفضل مصطفى70217

ناجح7038345834234.038171438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة امانى محمد عبدالمجٌد خلٌفه70218

ناجح61.543.5345934232.037161538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة امل خلٌفه عبدالاله محمد70219

ناجح56.53632.555.531.5212.0301713.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة امٌره احمد على عرابى70220

ناجح7960396037.5275.537171638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة امٌره جمال البدرى محمد70221

ناجح61.538.5345731.5222.531161338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة امٌره حازم احمد محمد70222

ناجح63553659.533.5247.0341712.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة امٌره عبدالوهاب حسٌن عبدالرحمن70223

ناجح714636.557.531.5242.5361715.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة امٌره محمود السٌد على70224

ناجح6552.534.557.532241.5371713.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة امٌره ناجح صابر صدٌق70225

ناجح704535.546.527.5224.537151438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة انجى همام عثمان محمد70226

ناجح78.5584059.536272.036171438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة انوار محمد احمد على70227

ناجح74523659.532.5254.034171538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اٌمان اٌوب حجازى ابو المجد70228

ناجح614130.55930221.532171238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اٌمان عدلى عبدالحافظ حسب70229
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ناجح77.5503858.534.5258.5391712.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اٌمان محمد على بهلول70230

ناجح54.53927.554.523.5199.031151238البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اٌه صفوت عبدالوهاب متولى70231

ناجح754136.55929.5241.0381712.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اٌه عبدالمعطى محمد احمد70232

ناجح69.5543659.535.5254.5391818.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اٌه محمد غلٌون محمد70233

ناجح77533955.537261.540181938البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة بثٌنه محمود عبدالمعز صدق70234ً

ناجح60473255.533227.535161638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة بخٌته عبدالرازق عبدالاله احمد70235

ناجح7352.536.557.536255.5391817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة بسمه الصباح جاد الكرٌم قناوى70236

ناجح6650.5375936.5249.0391817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة بشاٌر اسعد محمود على70237

ناجح78.5604059.539.5277.540171838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة جهاد عبدالرحمن جالل عبدالرحمن70238

ناجح77.560406040277.5401819.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حبٌبه تاج الدٌن محمد اسماعٌل70239

ناجح69.550.53459.534.5248.036181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حالوتهم الراعى رمضان احمد70240

ناجح48.539.534.55425.5202.034171438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حمدٌه على محمد عصران70241

ناجح7636.534.55935.5241.5371816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حنان حسٌن طلعات عبده70242

ناجح74.549.536.558.531.5250.5381817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حنان عبدالباسط عبدالرحٌم احمد70243

ناجح61.550.534.553.532232.039181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة خلود معدول محمد احمد70244

ناجح643530.54131201.5321616.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة دالٌا السٌد امٌن محمد70245

ناجح59.543.535.55935.5233.0361816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة دالٌا شعبان خلف على70246

ناجح7650.537.55535254.0361817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة دالٌا شمس الدٌن جادالكرٌم عبدالمجٌد70247

ناجح5340.528.556.531209.5301816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة دالٌا محمد محمود على70248

ناجح785136.55036.5252.0371817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة دعاء عبدالباسط قناوي محمد70249

ناجح7151.532.558.533.5247.0361917.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة دٌنا ٌسرى محمود على70250
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ناجح69.551.53354.535243.5341816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رحاب حمدان امٌن محمد70251

ناجح71513255.535244.531191738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رحمه خلف ابوالمجد محمد70252

ناجح51.54632.55530215.0341916.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رحمه على صبرى برٌقع70253

ناجح4331.5213121147.5301811.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رحمه محمد ثابت عبدالاله70254

ناجح71523258.535.5249.0361816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رضوه خلف على امٌن70255

ناجح73.549.5405838259.0381819.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة روان انور على نور الدٌن70256

ناجح73.550.5315935.5249.5321819.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رٌم رسمى عبدالحى السمان70257

ناجح614230.557.532.5223.5341816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رٌهام عبدالحمٌد علً طلبه70258

ناجح655331.559.536.5245.5331816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رٌهام عزت الضبع جاد الكرٌم70259

ناجح5650.531.556.533227.531181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة زٌنب شحات سعٌد مطاوع70260

ناجح60.55032.556.535234.526181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ساره نصرالدٌن ابوالحمد احمد70261

ناجح7449.533.559.535251.5371817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة سالما موسى عبدالاله احمد70262

ناجح5649.533.558.534.5232.032181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة سلوى صالح محمود نورالدٌن70263

ناجح66.552.5355933.5246.535181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة سماح انور رشوان محمد70264

ناجح6549.531.558.532.5237.0351618.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة شاهنده سهران الضوى محمد70265

ناجح74.545.54055.537.5253.039181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة شرٌن عاطف عزالعرب عبدالرحٌم70266

ناجح5844.530.556.533222.534161638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة شٌرٌن السٌد احمد عل70267ً

ناجح55.541.53457.532.5221.0321814.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة شٌرٌن صبرى حمٌد رحب70268

ناجح6853.532.559.536249.534181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة شٌماء سعٌد على محمد70269

ناجح6046.532.55932.5230.528181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة شٌماء عبدالحمٌد عبداللطٌف محمد70270

ناجح74.549345736250.5371816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبٌر رفعت صابر محمد70271
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ناجح6554.5346035.5249.036181538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبٌر عادل جابر برٌقع70272

ناجح47.54031.55127.5197.5241814.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبٌر ناجح صادق على70273

ناجح60.55431.559.535240.5331815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عتاب ماهر الضبع جادالكرٌم70274

ناجح5351.53056.533224.032181338البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عفاف رفعت صابر جبرٌل70275

ناجح75543759.535.5261.0391816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عال احمد حسوب احمد70276

ناجح534126.54822.5191.0321814.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة علٌاء احمد منصور محمد70277

ناجح76.55637.56037267.0361817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة غاده على محمد على70278

ناجح74.55435.559.535.5259.0401818.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة غاده محروس حشمت على70279

ناجح76.559406039.5275.0361817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة غدٌر عبدالهادى احمد محمود70280

ناجح6648.532.55935241.037161738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة فاطمه اشرف قناوى عبدالرحٌم70281

ناجح75.5584059.539272.0371617.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة فاطمه القدرى رفعت عبداللطٌف70282

ناجح56.546.53151.533.5219.0371814.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة فاٌزه احمد نورالدٌن احمد70283

ناجح69.552.5386033.5253.5361817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة فرحه محمد عبدالعزٌز محمد70284

ناجح75.55939.56039273.0381816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة فٌروز شمس الدٌن فاٌز على70285

ناجح5641.530.556.529.5214.0311814.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة كاملٌا عبدالقادر احمد احمد70286

ناجح7753.5395938.5267.0391818.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة لبنى عبدالباسط السٌد محمد70287

ناجح7153.539.558.537259.5361817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة لمٌاء فراج السٌد على70288

ناجح64.54831.557.534.5236.0351816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مروه السٌد محمد مرزوق70289

ناجح76.560406040276.539161738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مرٌم الدٌب رزق ابو زٌد70290

ناجح77.560406039.5277.0391818.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مرٌم تاج الدٌن فتحى محمود70291

ناجح60.539.53057.527214.534181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مرٌم حماد محمد عبدالاله70292
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ناجح69.55032.55936247.0371617.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مرٌم خلف على امٌن70293

ناجح7149.53858.537.5254.539161838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مرٌم عادل على احمد70294

ناجح77.558.54059.540275.5391818.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مرٌم عاطف احمد على70295

ناجح73.549.53758.531.5250.036191538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مرٌم ممدوح عبدالمنعم حفنى70296

ناجح77.556.53953.534.5261.039181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ملك السٌد على عبدالحمٌد70297

ناجح7351.5375832.5252.0361916.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ملك صفوت حسانٌن على70298

ناجح584133.55925216.534181438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة منار احمد محمد احمد70299

ناجح7557.5405739.5269.037181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة منار اٌمن حسن محمود70300

ناجح72.558.53959.539268.5381817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة منه هللا محمد عبدالساتر محمد70301

ناجح654937.559.532.5243.5371816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مها ابوالسعود عبدالاله محمد70302

ناجح6555.5356030.5246.036181538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مٌاده خٌرى على محمد70303

ناجح66.5423758.527.5231.533181438البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نادٌن ناصر عرابى صبره70304

ناجح494530.555.521201.0311815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نجوى عرفات مصطفى محمد70305

ناجح77.5584059.539.5274.5381816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ندا حازم جاد الرب احمد70306

ناجح71513857.530.5248.037181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ندا عاطف حسٌن عٌسى70307

ناجح76.559406039.5275.039181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نرمٌن جابر عبدالرحمن على70308

ناجح7757405834.5266.538181538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نرمٌن محمد على احمد70309

ناجح70.5543757.529248.036181538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نعمه ثروت ملوك قناوى70310

ناجح745535.56030.5255.038181538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نهال شحات عبدالحمٌد محمد70311

ناجح5552356025227.0341813.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نوال عبدالنبى محمد سعدالدٌن70312

ناجح73.55737.56037265.036181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نورا احمد عبدالسمٌع ابوالقاسم70313
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ناجح68.5523855.528.5242.538181538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نورهان رفعت عطا عطٌه70314

ناجح74533858.532.5256.038181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نورهان عبدالحمٌد لطفى احمد70315

ناجح72463858.529243.5371816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نورهان عزالدٌن حسن حسوب70316

ناجح76.55337.55835.5260.5391716.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نورهان محمود احمد هاشم70317

ناجح7447.537.56033252.0361615.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة هاجر ابوالحمد عثمان سلٌمان70318

ناجح764635.56034.5252.0391816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة هاجر هانى احمد مصطفى70319

ناجح7448.5386034.5255.039181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة هبه هللا محمد عبدالساتر محمد70320

ناجح74.549395836256.5391815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة هبه حسن شمندى محمد70321

ناجح72554057.536260.5381816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة هبه عبدهللا ابراهٌم احمد70322

ناجح7751366035.5259.538181638البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة هدى عادل عبدالمعطى عبداللطٌف70323

ناجح74.551366034.5256.039181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة هدى معاطى ابوالمجد عثمان70324

ناجح6249375935242.0371716.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة هدٌه الصباح بهلول محمود70325

ناجح7251.53859.536.5257.539181838البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة هناء السٌد كمال الدٌن صدٌق70326

ناجح76514058.533258.5391817.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة هند على ابراهٌم عثمان70327

ناجح7556366035.5262.538.5181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ورده عبدالنعٌم محمد السٌد70328

ناجح50.543.530.55231.5208.0281713.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ورده عطٌه عبدالوحٌد سالمان70329

ناجح7655.53859.535.5264.5391816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة والء عزالدٌن احمد على70330

ناجح7656.533.559.535.5261.0391815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة والء محمد عبدالوهاب متولى70331

ناجح72.55536.56036260.039181738البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة والء نجٌب على حسٌن70332

ناجح66.551.53559.534.5247.0351815.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة والء ٌاسر حازم ادرٌس70333

ناجح74604059.540273.5401816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن اٌمن عبدالحى السٌد70334
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ناجح76.542.53755.534245.5391816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن رفعت محمد على70335

ناجح69.548375934247.5321816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن محمد حماد السٌد70336

ناجح72.554.53557.532251.5391816.538البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن محمود عطا احمد70337

ناجح724333.55838.5245.0331615.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاحمد ابراهٌم جاد عبداللطٌف70338

ناجح62.54433.55837.5235.5321515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاحمد اسماعٌل محمد عثمان70339

ناجح624636.556.536.5237.533151538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاحمد جمال احمد محمد70340

ناجح70.55937.557.537.5262.036181838البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاحمد خلٌفه على بركات70341

ناجح73583859.538.5267.0361817.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاحمد عابر محمد الصغٌر على70342

ناجح7051.535.55938254.034181638البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاحمد عبدالمحسن عطٌه توفٌق70343

ناجح72.55635.55737.5258.5361416.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاحمد عبدالوهاب محمد مسلم70344

ناجح54.54529.55232213.030131538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاحمد عصمت حفنى ٌوسف70345

ناجح75.555.534.552.539257.036161638البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاحمد محمود مراد محمد70346

ناجح5648.533.554.537.5230.030131938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاسالم شعبان محمد حسٌن70347

ناجح74.5583758.537.5265.534181838البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاسالم عبدالعال عسران وزٌرى70348

ناجح655435.55537246.5321616.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةانور محمود العربى على70349

ناجح66.54938.55835.5247.529141538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاٌمن سالمه ادرٌس امٌن70350

ناجح57433555.532222.5281414.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةباسم احمد قاسم احمد معوض70351

ناجح473931.553.530201.031131538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةبهاء اعظم عبدالحمٌد مرس70352ً

ناجح56523457.536235.532151638البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةثروت جاد رضوان احمد70353

ناجح67.55535.557.536251.5351716.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةجرجس سعد سلٌم جرجس70354

ناجح66.55735.55838255.0341616.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةجالل خلف ابوالحمد محمد70355
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ناجح67.5483854.535.5243.5311515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةحسن محمد شحاته عثمان70356

ناجح74473657.538252.5311515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةحسٌن محمد شحاته عثمان70357

ناجح525135.55028216.5301515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةحمدى خلٌل حمدى ابوالحمد70358

ناجح665235.54834.5236.0301614.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةرضوان جابر رضوان احمد70359

ناجح71.552.539.55831.5253.0331516.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةزٌاد ابراهٌم محمد عشماوي70360

ناجح62.557395835.5252.0361516.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةسالم شحات حماد عباس70361

ناجح45.53729.55023185.0331313.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةشعبان السٌد ثابت عبدالكرٌم70362

ناجح73.5583855.534.5259.534161538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةطارق حمدان السٌد محمود70363

ناجح75584057.540270.5351616.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعبدالرحمن سعد امٌن محمد70364

ناجح6450.5375630.5238.035161538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعبدالرحٌم خلف بركات عبدالرحٌم70365

ناجح50513451.531.5218.0341615.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعبدالرحٌم على عبدالرحٌم محمد70366

ناجح72.557.534.555.537.5257.5351515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعبدالقوى رفعت عبدالقوى ٌوسف70367

ناجح57.548.532.554.526219.035151738البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعبداللطٌف جاد عبداللطٌف مراد70368

ناجح57.545.534.551.529218.034151538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعبدهللا احمد عبدالكرٌم على70369

ناجح7559405537266.032161738البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعبدهللا احمد عثمان محمد70370

ناجح50.550.53552.528216.533151638البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعبدهللا بخٌت حسٌن الشاذلى70371

ناجح71514056.531.5250.0341515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعبدهللا فراج السٌد عبدهللا70372

ناجح65503550.529.5230.037151538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعبدهللا ممدوح توفٌق عطا70373

ناجح52.55037.55427.5221.5321515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعبدهللا منصور نجدى ابوالحسن70374

ناجح6147.536.55323.5221.529131438البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعزالدٌن محمد محمد طاٌع70375

ناجح69.556405737.5260.033161738البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعمرو شعبان محمد ابوالمجد70376
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ناجح5955.537.557.528.5238.0291517.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةفارس عوض هللا محمد على70377

ناجح6554.535.556.537.5249.0331314.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةفندى فهد عبدالصبور حمدان70378

ناجح74.559.539.56039.5273.0361615.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةفهد على جادالكرٌم على70379

ناجح725434.558.536255.0311614.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمازن محمد احمد محمد70380

ناجح66.552.535.55938251.5281514.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد ابراهٌم حٌدر على70381

ناجح6142355229219.0351512.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد اشرف نورالدٌن محمد70382

ناجح54.54336.555.531220.5301412.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد العارف عشرى عبدالرحمن70383

ناجح715337.55838.5258.039161438البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد حازم حماد محمود70384

ناجح71544057.531.5254.0371614.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد حسام محمد اسماعٌل70385

ناجح63523554.531.5236.0311615.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد حسنً كامل رشٌدي70386

ناجح67.55339.558.536254.5311415.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد حسٌنى عبدهللا حسٌنى70387

ناجح77.56039.56038275.0401715.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد رفاعى محمد محمود70388

ناجح745839.56039.5271.0391515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد صدقى محمود محمد70389

ناجح7349.539.557.538.5258.0371515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد عبدالفتاح سعٌد عمار70390

ناجح53.549.5355636230.0321412.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد عطٌه احمد كمال الدٌن70391

ناجح67.55336.55836.5251.5391515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد غرٌب محمد شحات70392

ناجح69.550.538.557.536.5252.5391415.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمد قعود ادرٌس امٌن70393

ناجح72.558395939267.5391714.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمود الدكرونى عثمان محمد70394

ناجح75.556.5396040271.0381515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمود السٌد محمود احمد70395

ناجح5539.532.55627.5210.5331715.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمود عبده صبرى ابوالحسن70396

ناجح71.54938.56037.5256.5391715.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمود عزالدٌن محمود احمد70397
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ناجح7760406040277.035151738البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمحمود مرتضً محمد محمد70398

ناجح72.5544057.538.5262.536161538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمصطفى ابراهٌم وحٌد مراد70399

ناجح75.553405734.5260.0361817.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمصطفى خالد محمد مرسى70400

ناجح775639.558.537.5268.5351717.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمصطفى محمود محمد عشماوى70401

ناجح7958.539.557.537271.5371818.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمعاطً علً شحاته ابوالعال70402

ناجح6758385835.5256.536181838البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةنور حسن نورالدٌن عثمان70403

ناجح76.558405839.5272.0381816.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةهشام عبدالرحٌم مصطفً عبدالرحٌم70404

ناجح79.557406038.5275.0361816.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةهشام محمد جادالرب جاد70405

ناجح695636.55938.5259.0361816.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةوجٌه نعٌم الدٌب مشرقى70406

ناجح6753.537.55738.5253.5331617.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةٌوسف شعبان جادالرب جاد70407

ناجح745634.55536255.5341814.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةارزاق رشاد التقى عبدالراضى70408

ناجح65.551.53359.537.5247.033181638البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاسماء حموده محمد محمود70409

ناجح7650.532.551.535245.533181638البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةالزهراء جادالرب نجدى ابوالحسن70410

ناجح77.556366038267.5351817.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةالهام حسنً ابوالوفا عبدالظاهر70411

ناجح7754405938268.0371915.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةام كلثوم راجح ابراهٌم سلٌمان70412

ناجح63.548.5375237.5238.533181438البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةامل السٌد ابوزٌد السٌد70413

ناجح65.543.525.545.535215.0341714.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاٌمان احمد حسٌن حسن70414

ناجح6049.530.55237229.0321715.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاٌمان عادل ابوبكر محمد70415

ناجح71.555.533.55437.5252.036181438البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاٌمان محى الدٌن محمد دردٌر70416

ناجح80604059.540279.5371816.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاٌه رجب عبدالمالك سالمان70417

ناجح6047405138.5236.5381819.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاٌه عادل ابوبكر محمد70418
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ناجح7960406039.5278.537191938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةاٌه عبدالمجٌد حمدى عبدالمجٌد70419

ناجح71.54738.55837252.0371819.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةحبٌبه وائل السٌد محمد70420

ناجح43.5373646.536.5199.534181938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةحسناء عمر ابوبكر حسبن70421

ناجح463436.543.537.5197.531161938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةحسناء منصور حمدى احمد70422

ناجح75554052.529.5252.0361919.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةحنٌن ٌاسر عبده محمد70423

ناجح6547.539.556.536244.535181938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةخدٌجه مراد عبدالغنى مراد70424

ناجح725739.55837.5264.0351819.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةخلود اشرف شحات سلٌمان70425

ناجح65484052.537.5243.0361819.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةدالٌا محمود حمدى عبدالرحٌم70426

ناجح7758406036.5271.537181938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةدانه خالد حمدى على70427

ناجح7558.54059.538.5271.535191938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةرحاب لبٌب حسن امٌن70428

ناجح75.5564059.539270.036191938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةرغد فتحى ابوالوفا عبده70429

ناجح6548385738246.034191830البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةروان على جاد محمد70430

ناجح77.559406040276.537191938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةرٌهام حامد محمود محمد70431

ناجح46.533.537.541.529188.030181938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةرٌهام شعبان احمد عمار70432

ناجح74.556.54059.534264.537181938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةرٌهام على احمد نورالدٌن70433

ناجح67.55137.55735248.037171938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةسماح عبدالرحٌم جابر محمد70434

ناجح594635.54533218.5341719.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةسمر خلف احمد عبدالعال70435

ناجح64.545.53448.537229.537171938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةسهره احمد عبدالراضى عبدالاله70436

ناجح49.539.5343734.5194.532161838البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةشٌماء رضوان محمد عبدالرازق70437

ناجح6956.5375737256.5321617.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةضحى محمد حسب احمد70438

ناجح43423455.536.5211.0271515.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعال عالء محمد خضر70439
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ناجح55.54236.558.537.5230.0321718.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعلٌاء على محمود عمار70440

ناجح6140.5355837.5232.029181838البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةعلٌاء علً الضبع عل70441ً

ناجح70.552.538.55836.5256.033181738البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةفاطمه حسنى عبدالكرٌم على70442

ناجح72503649.537.5245.0331817.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةفاطمه خلف عزالدٌن محمد70443

ناجح5639355837.5225.534171838البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةفرح ابوبكر كمال الدٌن نور الدٌن70444

ناجح44.542.535.55837.5218.0301617.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةفرحه جابر رضوان احمد70445

ناجح45.54233.55636213.0301717.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةفرٌده شوقى رسالن حسٌن70446

ناجح51.538.5355637.5218.5301817.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةكرٌمه عرفه راشد على70447

ناجح52.548.533.556.537.5228.526181738البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمرٌم السٌد جابر عكاشه70448

ناجح58.54733.55637232.0311817.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمرٌم سعٌد عبدالهادى بٌومى70449

ناجح54453556.537.5228.036181638البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمرٌم عاطف شاكر سفٌن70450

ناجح494033.556.538217.030171838البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةملك السٌد التاٌه محمد70451

ناجح63.54034.55237227.0311816.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةملك اٌمن حمام على70452

ناجح5246.53757.537230.0301818.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمنار احمد نصار احمد70453

ناجح62.55637.558.537251.530181838البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمنار محمد ابوالمعارف محمد70454

ناجح59.54035.558.537230.532181838البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمنه امام السٌد عبدهللا70455

ناجح5139.536.55836.5221.5301817.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمنه محمود رمضان محمود70456

ناجح7051.5385938256.533181938البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمنً عادل مسلم رضوان70457

ناجح5958375838250.0311712.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمها صبرى محمد عمر70458

ناجح604736.55638237.530171338البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةمٌار بخٌت حسٌن الشاذل70459ً

ناجح745939.554.539.5266.533161738البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةندا سعد محمد عمار70460
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ناجح60.55837.55937.5252.532181638البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةندا محمد عطا محمد70461

ناجح6054365037237.0291716.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةندى محمود ابوالمعارف محمد70462

ناجح40.53231.54837189.027141138البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةنورهان عبدالرحٌم التاٌه محمد70463

ناجح73.554365737257.5341816.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةهاجر عزالدٌن ابوالوفا عبدالظاهر70464

ناجح66.555.538.55538253.5341716.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةهاجر محمد ادرٌس امٌن70465

ناجح62533853.538244.5311716.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةهبه خمٌس محمد سلٌم70466

ناجح57.555.5365536.5240.5341718.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةهبه على ابوالوفا احمد70467

ناجح42.539.529.55537.5204.032131338البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةهدى نجاح ابوزٌد احمد70468

ناجح65.555385537250.533171638البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةهند على ابوالوفا احمد70469

ناجح64.549.537.55237.5241.033161338البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةهوٌدا حسن احمد سعدى احمد70470

ناجح48.548345136.5218.029151538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةوجد وائل عوض الداكر70471

ناجح4534.5344836.5198.029161338البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةوالء على حسن محمود70472

ناجح44.53029.549.536.5190.0281614.538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةٌاسمٌن طلعت جالل احمد70473

ناجح5437.53653.536217.033171538البلينامدرسة نجع العرب والمهاٌدة االعدادٌةٌاسمٌن طلعت محمود ابو الحسن70474

ناجح54.5353548.530203.0331611.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىابراهٌم السٌد عبدالعلٌم محمد70475

ناجح56.55236.549.533227.5341614.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىاحمد صدٌق رضوان صدٌق70476

ناجح63523756.537245.5321717.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىاحمد عارف علً محمد70477

ناجح5952395234.5236.532171740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىاحمد عبدالحمٌد رجب ابراهٌم70478

ناجح54.54231.548.533209.5351514.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىاحمد عالء احمد الطٌب70479

ناجح6857395533.5252.536171740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىاحمد محمود ابوالفتوح محمد70480

ناجح53.55135.54727.5214.538171540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىاسماعٌل احمد عبدالحمٌد محمد70481
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ناجح47.5433244.526.5193.5321715.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىاشرف عوض عبدالعظٌم عوض70482

ناجح74594055.539267.5361717.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىالراعى مزعب كمال ابراهٌم70483

ناجح725939.55534.5260.037171840البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىالسٌد احمد السٌد محمد70484

ناجح51.550.535.54833.5219.035151540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىالطاهر نجاح الطاهر احمد70485

ناجح52.55236.55033224.0331714.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىبهاء محمد عبدالمجٌد محمد70486

ناجح54.54232.549.531.5210.0331612.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىتٌمور اٌمن عبدالعال محمد70487

ناجح53.548.536.55030218.534171640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىثروت عادل عطٌه محمد70488

ناجح62533953.535242.536171840البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىحسام قدري السٌد محمد70489

ناجح58.54837.549.534.5228.036171540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىحسن رضوان محمد عبدالقادر70490

ناجح695238.552.536248.036171640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىحسن عصمت احمد توفٌق70491

ناجح57.552365134.5231.036171640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىحسٌن عصمت احمد توفٌق70492

ناجح74.556395636261.537151740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىحمدي علً السٌد عل70493ً

ناجح5048.5334834213.536151640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىخالد خلف مرزوق مصطف70494ً

ناجح595238.550.534.5234.534151640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىخالد محمد عطٌه فراج70495

ناجح58.55136.549.534.5230.033171640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىزكرٌا عبدالستار عبدالحمٌد محمد70496

ناجح605136.552.533.5233.533181640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىشحاته عالء شحات محمد70497

ناجح51.537.5324725.5193.5331715.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىشرف محمد احمد عبدهللا70498

ناجح64.557395533.5249.033171840البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىشهاب هانً عبدالرازق نورالدٌن70499

ناجح7358.54057.539.5268.5371818.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىشوقً رمضان عبدالحكٌم احمد70500

ناجح56.549.5295026.5211.536151440البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىصالح عبدالناصر رشٌد عل70501ً

ناجح615236.551.533234.032151640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىضٌاء حازم صبري عبدالمجٌد70502
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ناجح59.551.534.552.532.5230.533171740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىطالل محمد عزتلى على70503

ناجح705537.556.538.5257.537171740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىطه احمد رضوان حمٌد70504

ناجح63.551.5365135.5237.535171740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعادل االدهم ابراهٌم محمود70505

ناجح595235.551.534.5232.5351516.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالجواد احمد عبدالجواد عل70506ً

ناجح5249.5315131214.533171540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالحمٌد النادي عبدالحمٌد حسٌن70507

ناجح67.55337.55738.5253.537171740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالحمٌد شوقً عبدالحمٌد احمد70508

ناجح5852365134.5231.5341716.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالرحمن علً عبدالرحمن عوض70509

ناجح56.54936.549.534225.534171440البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالرحمن محمد عبدالراضً عبدالرحمن70510

ناجح55.5473045.531.5209.5311514.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالرحٌم خلف عبدالرحمن على70511

ناجح6352375333238.0371717.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالشكور حاتم عبدالشكور عبدالاله70512

ناجح5750.52649.533.5216.535171640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالعال محمد ابوالفتوح محمد70513

ناجح54452647.526.5199.0351514.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالعزٌز صابر محمد الراوي70514

ناجح55.550.536.547.529219.0291716.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالعلٌم محمود عبدالعلٌم حفن70515ً

ناجح5550355033.5223.530151640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالقوي السٌد جادالكرٌم عبدالقوي70516

ناجح57523551.535.5231.033161540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبداللطٌف ابراهٌم احمد عبداللطٌف70517

ناجح54.549.53350.533.5221.035161440البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدهللا عادل عبدهللا حماد70518

ناجح54.545274832.5207.033171540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعزت مرزوق عبدالحمٌد عل70519ً

ناجح70.559.537.556.540264.039171840البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعلى السٌد ابو المجد عبدالرحٌم70520

ناجح5749335235226.0371714.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعلً عزالدٌن عبدالحمٌد محمد70521

ناجح6452385636.5246.537181840البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعماد البدري فراج محمد70522

ناجح605136.551.534.5233.535181640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعمر ابوالفتوح السٌد موس70523ً
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ناجح60.55037.551.535234.538181640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعمرو احمد عبدالمقصود جادالكرٌم70524

ناجح61583754.536246.535181840البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىفارس احمد محمود احمد70525

ناجح60503652.535233.535171640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىكرم النادي عزالدٌن حسن70526

ناجح705437.556.536254.0371717.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىكرٌم اٌمن رٌحان ٌاسٌن70527

ناجح5745325131216.037171640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىكرٌم كرم الجرو احمد70528

ناجح62.556.53253.535.5240.0371718.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىكرٌم ٌسري ابوالوفا عبداللطٌف70529

ناجح59.551325133226.5331816.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىكمالً حسان عبدالنعٌم كمال70530ً

ناجح53.537.529.54633199.5371814.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد اشرف اسعد محمد70531

ناجح75.560395940273.5371818.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد البدري صبري سعد70532

ناجح56.549375035227.535181740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد السٌد احمد احٌا70533

ناجح60.549.537.550.534.5232.537181640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد حسن الصٌاد عبدالنعٌم70534

ناجح635333.551.535236.037181640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد حمدان محمد عبداللطٌف70535

ناجح62.5513652.535.5237.534181640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد صالح الطاهر احمد70536

ناجح60.55236.551.534234.537181640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد عبدالحمٌد نورالدٌن السٌد70537

ناجح7254375339255.039181840البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد عبدالستار محمد محمد70538

ناجح65.548.5344833.5229.5361816.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد كحول عبدالراضً حسب النب70539ً

ناجح56523650.536.5231.0361816.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد محمود عبداللطٌف مهران70540

ناجح575237.551.537235.0351717.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد ٌوسف عبدالاله عل70541ً

ناجح58.549.5344734.5223.5341814.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمود عبدالرؤف مصطفً محمد70542

ناجح54.5523451.534.5226.5341713.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمود عزتلً عزالدٌن حسن70543

ناجح58.55236.548.533.5229.0361715.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمود عصام محمد محمود70544
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ناجح565124.55133215.5341713.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمود مهدي عبدالرحٌم محمود70545

ناجح5952375235.5235.5351713.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمود نجٌب فؤاد سلٌمان70546

ناجح54.549375035225.537161540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمرزوق علً السٌد مرزوق70547

ناجح63.55438.55435.5245.5361716.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمرزوق محمد مرزوق الشمندي70548

ناجح69.55236.551.533.5243.037171740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمرزوق محمد مرزوق محمد70549

ناجح64.550304833.5226.0301614.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمرزوق محمود مصطفً حسن70550

ناجح715236.547.534241.0341715.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمصطفً رافت السٌد عبدالودود70551

ناجح5352355134225.034181740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىنادر عدلً خلٌفه عبدالرحٌم70552

ناجح4944.5294527.5195.032151439البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىٌاسر مصطفى فاروق عبدالشاف70553ً

ناجح605236.55134233.5331616.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىٌوسف جبرٌل رضوان محمد70554

ناجح63.55236.55334239.0351717.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىابتسام السٌد عدلً عبدالودود70555

ناجح6450365434238.0361716.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىاسراء شعبان قمصان صدٌق70556

ناجح6750365434.5241.5361816.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىامانً جمال ابراهٌم محمود70557

ناجح724935.547.532236.037171740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىامل علً عبدالعال محمد70558

ناجح7358.539.557.538266.536181740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىامنه ابراهٌم عطٌه هللا محمد70559

ناجح52.541.537.547.531.5210.534181535البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىانجً انور محمود الطٌب70560

ناجح71.55837.55739263.0361817.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىانجً مؤمن عبدالعال محمد70561

ناجح66.55839.55737.5258.536181540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىانوار عابدٌن عبدالنظٌر عابدٌن70562

ناجح73.5564056.539265.036171740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىاٌه السمان الطٌب محمد70563

ناجح5650.5385134229.536151636البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىبخٌته عمر ابراهٌم محمد70564

ناجح685238.55228238.536181736البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىتماره محمد الطٌب محمد حسٌن70565
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ناجح615238.550.536238.033171640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىجهاد علً عبدالحمٌد عل70566ً

ناجح66.5503952.534.5242.536161740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىدالٌا عبدالرحٌم السٌد محمد70567

ناجح765739.558.537.5268.537171640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىدعاء خالد مهنً مرس70568ً

ناجح65.5523951.534.5242.535171640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىرحاب عبدالظاهر احمد محمد70569

ناجح6451.539.55429.5238.5331616.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىرحٌل كمال عثمان مرزوق70570

ناجح63.55138.54633.5232.5341714.536البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىرضا خلف ماجد حمٌل70571ً

ناجح71.551.5395737.5256.5361715.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىسمٌه ٌاسر السٌد عثمان70572

ناجح59.55237.550.535.5235.036161640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىشرٌن احمد محمد حسٌن70573

ناجح6351.536.552.536.5240.035181740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىشرٌن عمر عبدالمنصف حسن70574

ناجح7257.5395838.5265.036181740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبٌر ابراهٌم دسوقً عبداللطٌف70575

ناجح67.5553957.537.5256.536181640البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعزه احمد رضوان السٌد70576

ناجح6551.538.549.534.5239.036171840البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىفاطمه علٌو سالم احمد70577

ناجح695239.556.536253.036171740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمروه السٌد رضوان ربٌع70578

ناجح755539.557.537264.0361717.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمرٌم السٌد احمد محمود70579

ناجح675238.55233242.5361716.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمرٌم جبرٌن عبدالفضٌل محمود70580

ناجح74.558405839269.5351717.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمرٌم كرم محمود الطٌب70581

ناجح73.55039.55332.5248.5351717.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمرٌم محمد احمد محمد70582

ناجح545233.550.533.5223.527171540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىملك محمود محمد محمد70583

ناجح645138.55533.5242.0331616.540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمنار احمد عبدالعلٌم محمد70584

ناجح52.552355030219.534161540البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمنار اٌمن محمد جادهللا70585

ناجح67.552.538.558.534.5251.536171738البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىموده الحداد متولً الحداد70586
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ناجح70573952.537.5256.0361716.536البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىنادٌن احمد محمد محمد السهولى70587

ناجح68.553395835253.535161740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىندا صالح عبدالاله الحداد70588

ناجح71554058.535259.536161740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىندا محمد الطٌب محمد70589

ناجح71.553395837258.536161740البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىنشوي عبدالجواد احمد محمد70590

ناجح74.556.54057.537.5266.036171736البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىنورهان اسماعٌل فاروق امٌن70591

ناجح6048334134.5216.5361415.536البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىنورهان سعد احمد عبدهللا70592

ناجح65523849.534.5239.035161736البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىهاجر محمد عبدالحمٌد احمد70593

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىهاجر محمد نجٌب ابوطالب70594

ناجح67.5544058.534.5254.534161636البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىهناء علً صبري احمد70595

ناجح63.549.5395534.5241.533171735البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىهند كرم محمد احمد70596

ناجح57.546.537.554.534.5230.5311515.534البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىهٌبت عبدالستار علً احمد70597

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىوالء احمد محمد احمد70598

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىوالء علً عبدالرحٌم عٌادي70599

ناجح5144.532.546.527.5202.0351515.533البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىٌاسمٌن ابوالحسن رضوان سلٌمان70600

ناجح62.553385332.5239.0341416.534البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىٌاسمٌن مطاوع رضوان ربٌع70601

ناجح75.553.539.558.539.5266.536171933البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد على70602

ناجح755339.55938.5265.036161736البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةاشرف عزالدٌن حسن الصادق70603

ناجح4647.53356.538221.034161733البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةاكرامى المعتصم عبدالحمٌد محمد70604

ناجح7655.537.55538.5262.5381616.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةاندرو عشم هللا رزق هللا عوض70605

ناجح77.55539.553.538263.5381615.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةبٌشوى طلعت مسعود فخرى70606

ناجح7956.538.556.539269.538181833البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةبٌشوى مفٌد حافظ شاكر70607
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ناجح7250.5385538253.5361717.536البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةجمال سعد محمد الضمرانى70608

ناجح72.554395438.5258.035161832البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةحسٌن عزالدٌن محمد احمد70609

ناجح77.558.537.558.539271.0301616.533البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةزٌاد اشرف عبدالرحمن احمد70610

ناجح7657.537.558.539.5269.037171732البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةسراج الدٌن جمال النحاس الطٌب70611

ناجح42.533214727170.534121433البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةصرابامون امجد منصور عوض70612

ناجح7254.536.55636.5255.535151533البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةطارق جمال مصطفى احمد70613

ناجح75.554.535.55835258.5361717.536البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن خالد عبدالاله موسى70614

ناجح785739.556.535.5266.5351616.538البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد حسن رمضان70615

ناجح7348.534.55738251.036151834البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةعبدالاله خالد عبدالاله موسى70616

ناجح4944.5315231.5208.0221514.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةعبدهللا جمال غبدهللا عبداللطٌف70617

ناجح7056.53954.538258.0361515.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةعبدهللا حازم مكرم عبداللطٌف70618

ناجح59323352.536.5213.0341317.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب ٌاسر مكرم عبداللطٌف70619

ناجح51.54333.55336217.0321417.533البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةعبده عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم70620

ناجح7555395939.5267.5371717.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةعمران احمد عبداللطٌف عمران70621

ناجح7355.538.558.539.5265.035171835البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةعٌسى ابراهٌم هاشم ابراهٌم70622

ناجح65.555.53859.538.5257.0381719.533البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةفادى وصفى عازر عبده70623

ناجح76563857.538265.5351719.533البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةفاروق تٌمور السٌد احمد70624

ناجح78.553.53854.537.5262.0391719.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةكٌرلس انور فرج سلٌمان70625

ناجح7855405638.5267.5391719.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةكٌرلس اٌمن وهبه معروف70626

ناجح7657.53856.537.5265.5371619.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةكٌرلس بركات قلد حبشى70627

ناجح61.5473751.531.5228.5361618.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةكٌرلس حفظى فرنسٌس جرجس70628
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ناجح70.554.5375839259.0401719.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةكٌرلس فٌلٌب انٌس عٌسى70629

ناجح75.556.5365738.5263.5381619.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةكٌرلس منصور سامى منصور70630

ناجح72.551.534.557.537.5253.5361719.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةكٌرلس ٌوسف نجٌب شفٌق70631

ناجح74.55034.55438.5251.5331718.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةماركو عادل شنوده سالطٌن70632

ناجح52.5503752.535.5227.533162035البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةماهر ابوزٌد احمد محمد70633

ناجح47.551.5355837.5229.532151835البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةماهر خلٌفه حسٌن الصادق70634

ناجح7057.53457.538.5257.5381519.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةماٌكل كرم مكرم شهدى70635

ناجح52.552385738237.533161836البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمحمد طلعت امٌن رضوان70636

ناجح5045.535.55837226.0321519.536البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمحمد فتحى احمد احمد70637

ناجح6853.5375838.5255.0331619.536البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى احمد محمد70638

ناجح66.55335.558.532.5246.032161836البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمحمد وفقى جابر محمد70639

ناجح5851385736.5240.5331418.536البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمحمود محمد الصادق عبدالمبدى70640

ناجح65.551.53858.537250.5351618.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمحمود ٌوسف محمد عبدالعال70641

ناجح5949.533.55535.5232.533141834البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمخلوف عالء مخلوف الحادى70642

ناجح68.550.535.55536.5246.035162034البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمكرم ٌاسر مكرم عبداللطٌف70643

ناجح63.546385637240.536161636البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمٌنا عبدهللا سلٌم عبدهللا70644

ناجح68.551.5385738253.037161633البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةناصر نصرى فخرى سرجٌوس70645

ناجح77.557.5405738270.0361518.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةنور محمد خٌرى شٌبه الحمد70646

ناجح72.557.53758.534.5260.036161833البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةٌاسٌن حسن عبدالودود عبدالمطلب70647

ناجح63.550.5375730238.032161733البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةٌوسف عادل الحادى قاسم70648

ناجح59.55334.55131.5229.536141733البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةابتسام محمد عبداللطٌف عمران70649
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ناجح73.5493856.534.5251.538141535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةاسراء محمود السٌد احمد70650

ناجح6451345432235.0361615.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةاسٌل تحسٌن محمد محمد70651

ناجح78.555.5405940273.0371715.533البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةامٌره عبدالناصر محمد احمد70652

ناجح75.55339.558.539.5266.037161836البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةامٌنه محمود حامد عبدالهادى70653

ناجح7053.538.553.531.5247.0361415.532البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةاٌالرٌا انور مكٌن سٌف70654

ناجح5033404930202.0231211.533البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةاٌمان السٌد احمد احمد70655

ناجح75.557.5405837268.0361516.532البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةاٌه خالد حشمت عمر70656

ناجح73.552.5405539260.036151433البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةبسنت مخلوف عبده جاد70657

ناجح70.555.538.555.536256.0371515.533البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةجاكلٌن مالك محروص فانوس70658

ناجح5754.539.55637.5244.5321414.536البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةخلود خلف هللا السٌد بدوى70659

ناجح7151.54057.538258.0351515.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةدالٌا ابراهٌم هاشم ابراهٌم70660

ناجح775138.556.539262.0361517.532البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةدمٌانه ولسن كامل مكسٌموس70661

ناجح70.550.54057.537.5256.0351613.533البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةدنٌا عزت فراج محمد70662

ناجح74.550.5405738.5260.5381716.532البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةدنٌا هالل عبدالرحمن احمد70663

ناجح76.5574057.537268.0331517.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةرضوى عزالدٌن حسن الصادق70664

ناجح7656405538265.0371519.531البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةرفقه سعدى اسعد شفٌق70665

ناجح7657.54058.539271.038182035البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةروجٌنا مسعود فؤاد سلٌمان70666

ناجح7456.5405939268.535181830البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةرٌم احمد عبدالمجٌد احمد70667

ناجح80584059.540277.537161731البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةزٌنب نصرالدٌن عبدالموجود محمد70668

ناجح57.54237.55835.5230.5321515.532البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةسحر حامد صالح حامد70669

ناجح7860406039277.035171933البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةسحر عبدالاله احمد عبدالموجود70670
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ناجح76.556405939.5271.0371519.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةشٌماء صابر عبد ربه اٌوب70671

ناجح75.5584059.539272.034151935البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةعفاف اشرف قاسم حسٌن70672

ناجح6337.538.549.536224.531151633البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةعال مجدى ابراهٌم رضوان70673

ناجح67.54338.549.538.5237.036161832البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةفرحه شوقى محمد احمد70674

ناجح805839.558.538.5274.538182032البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةفٌوال جرجس بشاى فرح70675

ناجح6654355538248.037151933البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةكترٌن لطٌف ابراهٌم ابوالٌمن70676

ناجح76.55739.55737267.037172032البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةكرستٌنا مالك محروس فانوس70677

ناجح75.556.54056.537.5266.038172033البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةكرٌمان فرٌد جبره عوض70678

ناجح7657.5405332258.538171931البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمارٌتا جمال نجٌب سالمه70679

ناجح72.5533856.536256.038171932البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمارٌنا بطرس ناجى كندس70680

ناجح6749.54057.535.5249.5371619.530البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمارٌنا نبٌل سلٌم عبدهللا70681

ناجح77.55839.55940274.0371719.532البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمروه مخلوف محمد موسى70682

ناجح8059406040279.0391819.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمرٌم اوسام سعدهللا عوض70683

ناجح80604059.539.5279.0381819.532البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمرٌم حربى رضا محروس70684

ناجح80584057.540275.539172032البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمرٌم عصران فؤاد جاد70685

ناجح8060406039.5279.5381819.533البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمرٌم نوح شكرهللا بطرس70686

ناجح8056405839.5273.539181934البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةملك على عبدالودود عبدالرحمن70687

ناجح70.541355125222.537161735البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةملك كمال جابر بربرى70688

ناجح75534055.538261.539161935البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةملك منتصر احمد منصور70689

ناجح8059406040279.037161936البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمنار مخلوف محمد موسى70690

ناجح76.55639.558.539269.5361617.537البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمنه عدنان عثمان محمود70691
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ناجح8059405939.5277.538181834البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةمهرائٌل صبرى جرجس محروس70692

ناجح6853.5365538.5251.037171935البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةنانسى تٌسٌر مقبول جندى70693

ناجح79574057.540273.5391617.535البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةناهد ٌوسف محمد عبدالمعطى70694

ناجح8053.54058.539271.038151835البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةنجوى احمد غندور محمد70695

ناجح66.549.538.555.536246.035161835البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةنهاد حسن فؤاد محمد70696

ناجح7558.54058.540272.0341619.532البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةنورا عبدالرحمن ابو زٌد الصادق70697

ناجح7558.54058.540272.0361618.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةنورهان احمد محمود عبدالرحمن70698

ناجح795939.558.538.5274.5381719.533البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةنٌفٌن سعدى رضا محروس70699

ناجح78.559405739.5274.0381919.534البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةهاٌدى احمد عبدالاله محمد70700

ناجح78.560395940276.539192035البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةهاٌدى مرتى روبٌل اسحاق70701

ناجح78.5594059.540277.037192036البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةهبه حسن الجبالى حربى70702

ناجح7554.53956.539264.035181937البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةهند عبدالكرٌم احمد حفنى70703

ناجح63.541.53956.539.5240.0321815.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىاحمد رفعت محمد سالمه70704

ناجح7854.54057.539269.0351918.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىاحمد علً حسن احمد70705

ناجح533936.551.538218.034191540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىبشار محمود احمد عبدالعزٌز70706

ناجح67.546.53852.536240.5381817.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىجاك انور فخري جندي70707

ناجح57.552.5395639.5244.5351818.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىزٌاد محمود عبدالرحٌم عبداللطٌف70708

ناجح7254.537.55638258.033171840البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىصبري محمد صبري عبداللطٌف70709

ناجح7652.53956.537261.0351718.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىعبدالناصر انور عبدالشافً احمد70710

ناجح68.551.5395438251.032171840البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىعلً عادل علً جٌالن70711ً

ناجح77.552.53957.539265.536171940البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىعلً محمد خلٌفه مصطفى70712

(877)



ناجح58.553.5395539245.0351614.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىعمرو عادل الصادق عبداللطٌف70713

ناجح72.5494056.538256.034161840البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىكرٌم محمد الطٌب محمد70714

ناجح75.55439.55739265.035161840البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىمحمد حازم عبدالحمٌد احمد70715

ناجح7752.54056.538.5264.536161740البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىمحمد خالد محمد عبدالموجود70716

ناجح69.552395735252.534161540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىمحمد سعٌد محمد رشاد عل70717ً

ناجح6849.539.55135243.036171640البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىمحمد محمود احمد السمان70718

ناجح524437.55437.5225.0331614.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىنصار احمد عبدالراضً سباق70719

ناجح73.551.537.55439.5256.035171540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىٌاسر اٌمن حسان مطاوع70720

ناجح5649.538.552.539235.534171540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىٌحٌى محمد ونٌس محمد70721

ناجح7456.539.55539264.0351819.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىالشٌماء محمد ابراهٌم محمد70722

ناجح73.551.539.556.539260.0351818.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىامانً هالل علً عبدالحمٌد70723

ناجح51453450.530210.5301719.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىامنٌه شعبان عبده عبدالعال70724

ناجح59.551.53953.530233.5341819.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىامٌره عبدالفتاح ابراهٌم محمد70725

ناجح775839.55338265.5351819.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىاٌمان احمد فتحً عبدالرحمن70726

ناجح806039.55836.5274.0361719.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىاٌمان حازم مهنً احمد70727

ناجح78.557.538.55638268.5311919.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىتقً عٌسى عبداللطٌف الطاهر70728

ناجح7252.539.55535.5254.5351819.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىحنان عبداللطٌف احمد رضوان70729

ناجح58.542.536.55337227.530162040البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىحنٌن اٌمن عبدالحمٌد سباق70730

ناجح74.558.54055.538266.5351819.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىدعاء حسٌن احمد حفن70731ً

ناجح76.547.538.544.533.5240.535171840البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىشاهٌناز رشدي علً عبداللطٌف70732

ناجح7451.531.543.530.5231.032161340البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىشهنده عاطف محمد عبدالحمٌد70733
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ناجح71.557.539.554.533256.0321819.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىشٌماء انور ٌوسف محمد70734

ناجح68.543395131232.5311619.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىفرحه عالء فتاح حافظ70735

ناجح76.5594057.540273.0361719.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىمرٌم احمد محمد عل70736ً

ناجح77574056.538.5269.0381819.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىمرٌم انور عبدالحفٌظ السٌد70737

ناجح7953.539.55239263.0361719.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىملك جمال الطاهر محمد70738

ناجح68563953.529.5246.0291719.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىملك ولٌد محمد خلف هللا70739

ناجح5341.536.550.526.5208.028161940البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىنٌللى امٌن محمد احمد70740

ناجح7960405739275.0341819.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىهاجر حسن احمد حفن70741ً

ناجح70.543395431.5238.0331819.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىهاجر عالء شٌبت الحمد خلف هللا70742

ناجح74.5563953.532255.0351819.540البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىٌاسمٌن عامر جاد الكرٌم سالمه70743

ناجح43.5393451.532200.0301716.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةابراهٌم سعد عبدالحمٌد مرسى70744

ناجح52.541365935223.5341618.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاحمد ابراهٌم محمد عبدالعاطى70745

ناجح7455395937264.0351718.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاحمد جاد حمدان عبدالحمٌد70746

ناجح77564059.538.5271.036171939البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاحمد حسن عطٌه حسن70747

ناجح73.55038.55938.5259.5351818.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاحمد حشمت احمد على70748

ناجح52.538305429.5204.034181739البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاحمد حمدان على عبدالمبدى70749

ناجح5442.52956.529211.0341617.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاحمد صابر عبدالرحٌم محمد70750

ناجح5442.533.55833.5221.5301618.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد فتحى سعد70751

ناجح56.5453656.532.5226.532161639البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود سعد عبدالرحٌم70752

ناجح51.54431.55733217.0321616.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر احمد على70753

ناجح5944385831.5230.5321518.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاسالم عطٌه احمد عطٌه70754
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ناجح66.545.5395836245.0301618.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةالقاضى احمد عزالدٌن على70755

ناجح6845.536.557.532.5240.0341717.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةبركات محمود محمد على70756

ناجح6146.538.55831.5235.5311618.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةجاد محمد طه احمد70757

ناجح7746.53958.536.5257.5371618.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةجمال فخرالدٌن جمال محمد70758

ناجح78.55339.558.537266.5371918.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةحسٌن اسعد طاٌع محمد70759

ناجح6944.538.557.533242.535161839البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةحسٌن صبرى عبدالرحٌم محمد70760

ناجح584638.55430.5227.0341816.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةحمدى صدقى صبرى امٌن70761

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةحمزه عبدالراضى عطاهللا عثمان70762

ناجح63.54938.555.531.5238.0331418.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةخالد مرزوق ابراهٌم محمد70763

ناجح61.540.52347.529201.5331616.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةخلٌل احمد خلٌل عبدالعاطى70764

ناجح75.551.538.558.533.5257.5351617.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةصالح الدٌن جبرٌل فؤاد عبدالاله70765

ناجح785339.558.534263.032161739البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةعبدهللا ابراهٌم عبداللطٌف ابراهٌم70766

ناجح764639.55634251.5331617.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةعبدهللا الوحش احمد على70767

ناجح7749395733255.0321718.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةعبدالناصر على شعبان عبداللطٌف70768

ناجح78533858.537.5265.035161839البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةعالء زكرٌا عبدالرحٌم محمود70769

ناجح6948.5375431.5240.035161639البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةعلى عادل خلٌل عبدالعاطى70770

ناجح75.5463658.534.5250.5321616.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةعلى عفٌفى محمد عبدالمعطى70771

ناجح77514058.535261.5311718.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةعلى معتمد احمد سلطان70772

ناجح78.550.54058.536263.5331818.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةعمر جمال طه احمد70773

ناجح75514055.536.5258.0351718.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةفارس اٌمن على عبدالمبدى70774

ناجح72.5383054.529224.033171839البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةفارس سعد عبدالحمٌد عبدالغنى70775

(880)



ناجح67.5433456.527.5228.531161639البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالنظٌر ابوالمجد محمد70776

ناجح754637.558.532249.0301616.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةكمال اسماعٌل عثملن اسماعٌل70777

ناجح75.55036.55832252.0331618.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمجدى شربٌنى عابدٌن المدنى70778

ناجح78544058.535.5266.0321718.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمحمد جاد حشمت مهران70779

ناجح70.549365832.5246.0311616.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمحمد جاد حمدان عبدالحمٌد70780

ناجح7549.54055.534254.035151739البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود محمد جبرٌل70781

ناجح74.549.537.55732250.5351718.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمحمد وائل جادالرب امٌن70782

ناجح76.5504058.533.5258.5371615.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالجواد عبداللطٌف70783

ناجح65.546.536.555.533237.0341717.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمحمود سٌف على عبدالغفار70784

ناجح51.540.52251.524189.535161639البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمحمود عاطف حسن عبدالرحٌم70785

ناجح664938.55833.5245.0361716.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةولٌد على ابو المجد حمدهللا70786

ناجح5943.5305532.5220.0371515.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةٌاسر عرفات محمد عثمان70787

ناجح7549405835.5257.5371616.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةٌوسف رزق احمد عباس70788

ناجح7351.5395736.5257.0321717.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاسماء معتمد عبدالحمٌد عبدالغنى70789

ناجح7547.537.554.537251.537171739البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاٌمان ابوالسعود احمد عثمان70790

ناجح61.542.53352.532221.5321715.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاٌمان صابر على عٌد الغفار70791

ناجح493827.54935.5199.0291515.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاٌمان صبرى عبداللطٌف حسن70792

ناجح69.547.538.55733245.5341617.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاٌمان صالح امٌن صابر70793

ناجح7648395733.5253.5341717.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاٌه انور محمد قناوى70794

ناجح464026.55431.5198.0301415.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاٌه عاطف على سالم70795

ناجح67.5473858.532243.033171639البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد على عبدالمبدى70796

(881)



ناجح71.55139.558.535255.5361717.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةاٌه وائل صبرى خلف70797

ناجح7748.539.55734.5256.5381816.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةسحر على محمود ابراهٌم عبدالموجود70798

ناجح71503858.532.5250.0341716.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةسناء محمد عباس عبدالرحٌم70799

ناجح62.542304329.5207.034181639البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةصباح على عبدالحمٌد احمد70800

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةعلٌاء نصار حمدان عبدالحمٌد70801

ناجح764838.558.533.5254.5331816.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةملك عاطف ابوالسعود توفٌق70802

ناجح75.554.5395837264.037181739البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمها حمدان صادق حسان70803

ناجح76.547.539.55838259.5371617.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةنبٌله عزت محمود مهران70804

ناجح68.545.539.558.537249.035181739البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةنعمه عزالدٌن انور عبدالاله70805

ناجح6441.533.558.523.5221.0321817.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةنورهان ٌسرى السمان امٌن70806

ناجح69.54936.558.536249.533181739البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةهاجر عبدالمحسن غالب مهران70807

ناجح7547.54058.538259.035171739البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةهدى على حمدان عبدالاله70808

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةهدى نصرالدٌن على عطٌه70809

ناجح7753.539.558.537.5266.037181639البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةهوٌدا سالم على عثمان70810

ناجح68.545.537.555.533.5240.5331816.539البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةوالء حربى عبدالعظٌم محمد70811

ناجح6746.537.558.536245.536181739البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن صبرى محمد على70812

ناجح7657395932.5263.5371817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىابراهٌم مصطفى ابراهٌم محمد70813

ناجح77.55839.55931.5265.5371717.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىاحمد اسماعٌل فرج عبدهللا70814

ناجح80584059.539.5277.0371717.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىاحمد عادل احمد جاد70815

ناجح69.550.54056.527.5244.037171640البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىاحمد عادل احمد محمد70816

ناجح71.55439.558.532.5256.0281817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىاحمد عبدهللا محمود احمد70817

(882)



ناجح78.55739.559.536.5271.0371817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىاحمد محمود حلقان عطٌه70818

ناجح7655405828.5257.5371817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىاسالم نصر الدٌن عزام الشمندى70819

ناجح6853385825.5242.5351817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىحماده عبدالداٌم السٌد خالف70820

ناجح78.55539.558.532.5264.037181740البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىخالد عبدالفتاح عبدالنبى رزق هللا70821

ناجح77.55339.55933262.0351817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىخلٌل ٌاسر شكرى خلٌل70822

ناجح78554059.535.5268.038181740البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىرزق بركات رزق حكٌم70823

ناجح76.541365728.5239.0341816.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىسعد عاطف احمد على70824

ناجح7445.53658.528.5242.537181740البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىشهاب االمٌر فرج خلٌل70825

ناجح7453.53955.532.5254.536181740البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىصبرى عدلى احمد حسانٌن70826

ناجح78573958.534.5267.0381817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىعبدالعاطى على حسٌن احمد70827

ناجح67.545395929239.5371817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىعطٌه على حسن عطٌه70828

ناجح7750.53958.530255.0371817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىعلى احمد السٌد عبدالرحمن70829

ناجح695237.55827.5244.0321817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىعلى سمٌر على رضوان70830

ناجح69533958.529248.5391817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىمارك رافت لوٌز لبٌب70831

ناجح7452.537.558.532.5255.0371817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىمحمد نصرالدٌن عزام الشمندى70832

ناجح7046.5395929243.5371817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىمحمود على احمد محمد70833

ناجح75.552.539.558.529.5255.5371817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىمحمود على صبرى احمد70834

ناجح78.547.54058.536260.5361816.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىمحمود محرز السٌد خالف70835

ناجح7554.5395738263.5391816.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىممدوح اسعد احمد محمد70836

ناجح71.552405936.5259.0331817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىٌسى بخٌت مشرقى الرٌس70837

ناجح785138.557.539.5264.539181840البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىخلود على حسن عثمان70838

(883)



ناجح77.55836.553.538.5264.039181840البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىرٌهام شعبان السٌد تمام70839

ناجح7649.538.556.538258.539181940البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىرٌهام عبدالحمٌد على محمد70840

ناجح76.555.5395939269.0391818.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىرٌهام عبدهللا ناجح عبدهللا70841

ناجح806039.56040279.5401819.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىساره اسام الدٌن عبدالعزٌز عبدالجواد70842

ناجح8059396040278.0391819.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىشهد خالد احمد محمد70843

ناجح76.551.534.55138.5252.0391818.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىعلٌاء محمد محمد حسانٌن70844

ناجح79544059.540272.539182040البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىفاطمه ابوالنور عٌسى محمود70845

ناجح71.548.5405833251.039181740البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىفاطمه محمد عبدالحمٌد رضوان70846

ناجح614631.557.532.5228.5371817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىمنار ناصح احمد عبدالرحمن70847

ناجح77.555.539.55735264.538181940البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىمنار همام احمد همام70848

ناجح65.544.53345.534222.539171840البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىندى عاطف عبداللطٌف احمد70849

ناجح7443.5405832.5248.033181840البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىهاجر زكرٌا السٌد محمد70850

ناجح73.547.538.55933.5252.0331715.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىهاجر ممدوح طاٌع احمد70851

ناجح74474055.531.5248.038191640البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىهدى خلف محمد عبدالرحٌم70852

ناجح8051.54058.534.5264.5381817.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىهدى عبدالحمٌد خلف محمود70853

ناجح805439.55434.5262.039191740البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىوالء حازم محمد الحداد70854

ناجح66.54938.558.533.5246.0361815.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىوالء حمدى احمد عطاٌه هللا70855

ناجح72.550.53753.532245.5381917.540البلينامدرسة الوحلٌة للتعلٌم االساسىوالء على احمد محمد70856

ناجح534033.55528.5210.0321616.539البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىابراهٌم عاطف احمد احمد70857

ناجح5044385628216.0331616.539البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىابو السعود هاشم نصر الدٌن عبدالمنعم70858

ناجح52.546.53957.529224.5341717.539البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىابو الوفا عز الدٌن ابو الوفا خدٌوي70859

(884)



ناجح51.54533.556.529215.528161339البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاحمد ابراهٌم احمد محمود70860

ناجح6449375829237.033181639البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاحمد اعمر عبدالنعٌم تمام70861

ناجح68.552.5385728244.031171839البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاحمد بكرى محمد عبدالنبى70862

ناجح7755.54054.536.5263.534181840البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاحمد عمر ثروت احمد70863

ناجح66.54838.55831.5242.535191839البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاحمد فتاح محمد حفنى70864

ناجح7756406040273.035181838البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاحمد فتحى نورالدٌن محمود70865

ناجح4946.534.55729216.032161836البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاحمد محمد بكري عبدالعال70866

ناجح57443152.528.5213.0281614.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاسامه خلف احمد محمود70867

ناجح77534059.534263.532181740البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاسامه ناصر على عبدالمولى70868

ناجح60.546385828230.532161836البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاسالم اشرف عبدالحافظ عثمان70869

ناجح7549.5395834255.5331717.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاسالم عبدالطٌف عبدالحمٌد عبدالطٌف70870

ناجح77.554.54059.535266.534181840البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىالحسن محمود على عبدالمولى70871

ناجح60.5514059.531.5242.534171836البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىبدر شاموش عبدالمبدى عبدالحافظ70872

ناجح65.546406031242.531171840البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىجبرٌل زٌن العابدٌن السٌد عبدالمقصود70873

ناجح61.548406031.5241.031171837البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىجمال نصرالدٌن على عبداللطٌف70874

ناجح58463858.529.5230.030171837البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىحسن قاعود احمد شحاته70875

ناجح56.549.5365732231.030171637البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىرائد بركات محمد سعد الدٌن70876

ناجح72.5553958.535260.031171637البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىرائد طه عالم عطى70877

ناجح54.5403057.528.5210.531161537البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىرائد على مختار احمد70878

ناجح53.549.53954.530.5227.031171636البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىربٌع حمدى العرٌان قاسم70879

ناجح5340.5335327206.531171740البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىزٌاد حلمى قاسم عبدالغنى70880

(885)



ناجح6448.538.55628.5235.537181836البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىصالح عمار خلف هللا عبدالعظٌم70881

ناجح56.544245426204.527171836البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعبدالرحمن حنفى فراج ابراهٌم70882

ناجح51.54322.54926192.0271815.540البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعبدهللا حازم حمدان عبدالحمٌد70883

ناجح73524057.532.5255.028171835البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعزت عزالدٌن عزت ابوالمجد70884

ناجح5644.53657.529223.0281717.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعصام نورالدٌن عثمان عمار70885

ناجح77.552.539.558.533261.036181836البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعلى عزت فوزى احمد70886

ناجح55.544.5365829.5223.526151740البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعمر عرفان عز الدٌن همام70887

ناجح58.5383756.524214.026171836البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىفارس على محمد حسن70888

ناجح51363052.527196.527161536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىفارس مؤمن عبدالمبدى حافظ70889

ناجح7152355830246.031171534البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىفاروق احمد عبدالفتاح المصري70890

ناجح64534056.529.5243.0321717.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىكرٌم علً ثابت حسب70891

ناجح5450.533.556.530.5225.0321717.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمالك حسٌن نصر الدٌن عبدالمنعم70892

ناجح74.55336.557.533254.5321717.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمد ثروت صبرى عبدالعال70893

ناجح74.551.537.559.533256.0321917.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمد حربً قرقار عبدهللا70894

ناجح65.552.535.556.529239.0281717.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمد خلٌف حسن عبدالغنى70895

ناجح5953.538.559.529.5240.0311817.537البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمد عبدالناصر محمد محمود70896

ناجح4146295132.5199.530171836البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمد عصمت شٌخون محمد70897

ناجح62.55235.553.536239.5351718.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمد على محمود محمد70898

ناجح473627.55027187.533171840البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمد فتحً متولً احمد70899

ناجح5951.53857.534.5240.5331818.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمود صفوت حمدان السٌد70900

ناجح6954375733.5250.5371816.540البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمود عبدالحكٌم محمود محمد70901

(886)



ناجح7357.5405737.5265.0381817.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمود نورالدٌن صابر محمود70902

ناجح47.548.5295129.5205.5331415.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمود ٌاسر محمود عباس70903

ناجح45.53931.550.528194.526141736البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمختار على مختار احمد70904

ناجح5048.5355037220.536181736البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمصطفى محمد رفعت محمد70905

ناجح4146.53449.531.5202.530181736البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىهشام عبدالرحٌم عبدالاله عبدالرحٌم70906

ناجح70.55635.551.536249.5361817.540البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىولٌد محمود عبدالنبى الحداد70907

ناجح685138.553.537.5248.5371818.540البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىٌوسف حماده برعى نورالدٌن70908

ناجح524535.54935.5217.0361617.537البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىٌوسف مطاوع قعود عبدالرحٌم70909

ناجح51473556.531.5221.0341817.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاحالم محسن حسن محمد70910

ناجح625135.55734.5240.0311819.540البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاسراء السٌد محمود محمد70911

ناجح60.549355735.5237.0351818.537البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاسماء عمر عزالدٌن همام70912

ناجح5451.53557.533.5231.5351818.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاسماء مالك على توفٌق70913

ناجح75.55737.55837265.0381819.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاضواء على صبرى عبدالعال70914

ناجح77.558.539.556.536268.0361818.537البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىانصاف خلف عبدالنبى حسن70915

ناجح53.549.5325631.5222.5351817.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاٌمان انور كمال السٌد70916

ناجح6854335931.5245.536181635البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاٌمان عامر السٌد نورالدٌن70917

ناجح67.556.526.557.533.5241.5361816.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاٌه اللٌثى محمد محمود70918

ناجح73.558.5406039271.037181935البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىبسمله سامً محمد البدري70919

ناجح77.5603859.538.5273.537161938البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىحبٌبه عز الدٌن عبدهللا محمود70920

ناجح51503049.526.5207.0321816.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىحبٌبه مسعد احمد عبدالسالم70921

ناجح73.5543858.532.5256.5341815.539البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىخلود عبدالفتاح الطٌب عبود70922

(887)



ناجح67.552.53354.533240.533181636البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىدعاء حازم احمد عبدالعال70923

ناجح7358396038.5268.5371819.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىدعاء محمد ابراهٌم احمد70924

ناجح59.55332.558.530.5234.0331818.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىدنٌا احمد محمد عبدالنبى70925

ناجح53.551.5315126.5213.5311718.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىرٌحاب محمد مكاوى خٌامى70926

ناجح7660355933.5263.5371819.539البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىزهره عادل تمام على70927

ناجح6253.532.55230.5230.534181840البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىزٌنب صالح على عبدالعال70928

ناجح76594059.539.5274.0381819.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىساره خالد شاكر محمد70929

ناجح75.558406038271.5371818.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىسندس النمٌرى احمد عبدالاله70930

ناجح51.55327.543.530205.5341617.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىشٌماء حماده احمد ابراهٌم70931

ناجح78.560406040278.5401818.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىشٌماء على ابراهٌم احمد70932

ناجح6355.534.557.529.5240.035181840البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىفرحه احمد محمد عثمان70933

ناجح7258.535.558.532256.5371417.538البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىفرحه عبدالاله السٌد عبدالعال70934

ناجح63.55630.555.533.5239.039161740البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمرٌم محٌى الدٌن حمدهللا السمان70935

ناجح74.557.5396036267.0361818.540البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىملك االمٌر عبدالفتاح ٌوسف70936

ناجح5945.5365231.5224.0301617.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىملك عبدالنعٌم حسن عبدالرحٌم70937

ناجح6555.53956.532248.0341614.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىملك عالء حسن احمد70938

ناجح6245.5294628.5211.032161835البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمنار احمد عبدالرحمن احمد70939

ناجح6051.5344728.5221.030161735البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمنه علً محمود برع70940ً

ناجح5751.535.54630.5220.534181735البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىنجاه اشرف شمندي احمد70941

ناجح63503846.530.5228.0321817.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعليم االساسىنورا حمدان احمد خليفه70942

ناجح62.5583746.531235.0361617.535البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىهاله نور الدٌن عثمان عمار70943

(888)



ناجح5346.533.543.529.5206.032181735البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىهوٌدا عمار السٌد محمود70944

ناجح6552.537.546.533234.5331817.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىٌاسمٌن الصباح حسن محمد70945

ناجح69.557.537.549.533.5247.5361817.536البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىٌاسمٌن نبٌه شحاته خضرى70946

ناجح58.553.537.552.531.5233.5341617.538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةابراهٌم السٌد ابراهٌم اسماعٌل70947

ناجح63.554.5385131238.038181739البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةاحمد رجب احمد عبدالرحٌم70948

ناجح71.560385435.5259.039161939البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةاحمد عاصم مرزوق محمد70949

ناجح6250.5334831224.535171938البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةاسالم مرتضى قناوى عبدالرحٌم70950

ناجح5950.529.546.531216.5301819.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةالزناتى اسعد قناوى عبدالرحٌم70951

ناجح5343.528.54729201.026171938البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةامجد ممدوح حماد محمود70952

ناجح68.553395332.5246.0331818.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةبشار االسد دهشور عبدالرحمن70953

ناجح7253.538.55333.5250.533181939البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةجبرٌل بخٌت احمد مصطف70954ً

ناجح5249.533.54831214.0311817.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةحازم محمد حسٌن على70955

ناجح69603847.531.5246.0311718.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةحمد رمضان عباس مصطفى70956

ناجح55513544.530215.535171739البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةخالد عبدالبارى احمد ربٌعى70957

ناجح61.553.535.544.530.5225.535161638البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةزكرٌا عبدالراضى رضا السٌد70958

ناجح7159.53750.534252.0371816.538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةطارق احمد على محمد70959

ناجح50.555.53047.529212.5331816.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عبدالحلٌم نورالدٌن70960

ناجح5052.5294229.5203.0321716.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز فٌصل صالح محمد70961

ناجح44.549284527193.534171538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعبدهللا السٌد محمد عبدالرحٌم70962

ناجح47.551.5274428.5198.5351816.538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعبدهللا حموده عبدهللا احمد70963

ناجح57.553.5344533.5223.5371717.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد ابراهٌم سٌد احمد70964

(889)



ناجح62.552.5354232.5224.5341816.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد السٌد عبدالرحٌم70965

ناجح6351.5344432224.534181739البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعرفات محمد محمود محمد70966

ناجح5351.534.54429.5212.531161539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعزالدٌن عادل عزت ابو الجد70967

ناجح54.551.535.550.530222.0351617.538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعلى حماده جاد الكرٌم محمود70968

ناجح61543544.530224.535171739البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعلى طارق على محمود70969

ناجح47.549.531.54428.5201.0321716.538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعلً سعٌد علً عبدالمعط70970ً

ناجح5956.533.544.529222.5351717.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةفارس ابراهٌم احمد ابراهٌم70971

ناجح6054.535.54829.5227.5351814.538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةفاٌز علً ثابت عل70972ً

ناجح735638.54835.5251.0371718.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةفهد عبدالهادي عرابً عبداللطٌف70973

ناجح6251.535.546.535230.536171538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةكرٌم السمان ابو الحمد السمان70974

ناجح4651.528.544.529199.5341815.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةكرٌم السٌد عبدالستار احمد70975

ناجح52.54829.543.527.5201.0331616.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةكرٌم عبداللطٌف سعدالدٌن عبداللطٌف70976

ناجح415026.55530.5203.0331515.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمد عشرى محمد عبدهللا70977

ناجح73593958.537.5267.0351718.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمد محمود علً محمد70978

ناجح5956406034.5249.535171838البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمد منتصر خلٌفه رشوان70979

ناجح5153.5335832.5228.033161738البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمود ثروت صابر السمان70980

ناجح72.555405835.5261.036171939البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمود خالف مرازى حسن70981

ناجح46.555.532.55829.5222.031171839البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالحمٌد على احمد70982

ناجح57.553.536.557.533.5238.534171839البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمود منازع الداهش عبدالرحمن70983

ناجح5653.53256.530.5228.535171739البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد محمد احمد70984

ناجح6254345633239.034181839البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمعاذ محمد عبدالرحٌم محمود70985
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ناجح77.556.54059.539272.535171939البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةنور الدٌن عبدالرحٌم حسان ابراهٌم70986

ناجح535334.558.531230.037171639البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةٌسى خالد البرت ادٌب70987

ناجح4647.53452.529209.0321716.538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةٌوسف اسعد زكى السٌد70988

ناجح4848.53052.529208.033161739البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةٌوسف حمدون محمد ٌوسف70989

ناجح53.55225.55427.5212.535181739البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالغفار كمال محمود70990

ناجح5254.531.556.529223.5341816.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةاسماء عابد مختار محمود70991

ناجح50.553.5365630.5226.5351918.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةاسماء محمد محمود محمد70992

ناجح44.547.5305630.5208.535181939البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةحسناء حسام عكاشه محمد70993

ناجح594630.54829212.533181739البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةخلود احمد مختار احمد70994

ناجح6454.5315329.5232.0301916.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةدعاء الوحش جابر نورالدٌن70995

ناجح64.55230.551.533.5232.035181638البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةدعاء حماد محمود دٌاب70996

ناجح58.531.53348.521192.535191738البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةدعاء رشاد احمدالصغٌر احمد70997

ناجح5237.5325121193.5331817.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةرحمه عاطف زكى السٌد70998

ناجح6638.54041.526.5212.5361818.538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةرشا حارس علم الدٌن عبداللطٌف70999

ناجح57.530.53539.520.5183.034181739البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةزمزم عبدالجواد ابراهٌم حسانٌن71000

ناجح67.535.535.53724.5200.036171739البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةشهد اسعد صبره احمد71001

ناجح52.533313820174.5341516.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةشٌرٌن عاطف عبدالشافً عمار71002

ناجح543034.545.520184.033171839البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةضحى عاطف زكى السٌد71003

ناجح663538.54821.5209.0341718.538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةغاده احمد صالح محمد71004

ناجح70413639.523.5210.0361718.538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةفاطمه اعظم محمد عبدهللا71005

ناجح61323737.523190.537171838البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةفاطمه الدفاع مصطفً عمار71006
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ناجح68.537384128212.5361818.538البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةفاطمه شحات عبدالرحٌم محمود71007

ناجح6140.533.54921.5205.5361718.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةملك ابوالسعود السٌد مطاوع71008

ناجح5131.534.54920.5186.538161839البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمنه هللا السمان محمد السمان71009

ناجح78594059.539.5276.0371818.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمً محمد محمود الضبع71010

ناجح633137.54921.5202.0351817.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةنورا السٌد خلٌفه السٌد71011

ناجح6432.5364221195.5361718.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةهاجر عصام حمام مصطفى71012

ناجح5335.537.550.520.5197.0321718.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةورده عادل عزت ابو المجد71013

ناجح7044.536.539.523.5214.0381718.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةوفاء الضبع احمد مصطف71014ً

ناجح64.536.53640.521198.5361818.539البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةوالء حارس حمدان احمد71015

ناجح7353.536.54629238.0331618.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىابراهٌم اشرف ابراهٌم جاد الكرٌم71016

ناجح715137.543.532235.0361716.539البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىابراهٌم جاد نصر الدٌن محمد71017

ناجح6747364332225.033181738البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىابراهٌم عبدهللا مسعود عبدالعظٌم71018

ناجح574936.544.531218.038171836البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىابراهٌم محمود صدٌق ابو الحسن71019

ناجح51.54937.54330211.0321717.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىابراهٌم معتمد شٌبه محمود71020

ناجح68513841.530.5229.032171840البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىابراهٌم ناصر عز الدٌن احمد71021

ناجح63.543.5364130.5214.5311417.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىابوبكر حسنى عبدالسمٌع عباس71022

ناجح55.553384330.5220.0371616.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىابوعمره منصور ابوعمره شاكر71023

ناجح685436.54433.5236.0351717.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد اسعد مسعود عبدالعظٌم71024

ناجح54.551324427.5209.0341516.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد الصباح عشم هللا محمد71025

ناجح76.55539.55739267.0381717.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد ثروت عبدالحمٌد السمان71026

ناجح5045.536.54330205.0351717.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد حمٌد صادق محمد71027
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ناجح71.5523743.533237.0321616.538البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد خالد محمد رشٌد ٌوسف71028

ناجح565437.54531.5224.0341716.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد سعود احمد عبدهللا71029

ناجح65583845.533239.5351517.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد عادل محمود سعد71030

ناجح534834.543.527.5206.5331614.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد عبدالناصر خلٌفه السٌد71031

ناجح555037.54432.5219.0361518.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد على سٌف الملوك على71032

ناجح76.5603954.535265.038151736البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد عماد رفعت رحاب71033

ناجح70.55437.54532.5239.5351717.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد فتحى عبدالحمٌد احمد71034

ناجح52442841.530.5196.0341615.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد محمد ابراهٌم احمد71035

ناجح7959406040278.040171936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد محمد زكرٌا حمٌد71036

ناجح5944.53155.522212.037161736البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد محمد عبدالصبور عبدالمبدى71037

ناجح61.55136.55731.5237.537141736البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد محمد عبداللطٌف اسماعٌل71038

ناجح54483751.530220.536161836البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد محمد عشرى محمد71039

ناجح78.559385939.5274.038171736البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد محمد متولى محمد71040

ناجح56.540.53150.529207.534131536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد مسعد عبده سعد الدٌن71041

ناجح58.55236.55732.5236.537171636البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحمد وفقى مختار حسب71042

ناجح4030.52132.520144.020151240البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسامه سمٌر عبدالمعطى اسماعٌل71043

ناجح57553755.533237.538151636البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسالم خالد ثابت احمد71044

ناجح665436.55533.5245.038151637البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسالم عبدالحمٌد عطا لبٌب71045

ناجح68.554.5355732.5247.536151636البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسالم عنتر ثابت عبدالحلٌم71046

ناجح52.5483554.529.5219.5321516.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسماعٌل ابو ضٌف اسماعٌل محمد71047

ناجح5240.530.547.523.5194.0331415.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاشرف ابو النور ابو القاسم محمود71048
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ناجح56.552365631.5232.0361718.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاشرف اٌمن محمود عبدالراضى71049

ناجح64.5513853.527234.038181939البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىالجبلى خلٌفه نصرالدٌن احمد71050

ناجح5140.5375127.5207.035181835البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىالسٌد جمال فتحى عباس71051

ناجح76583858.532262.533181839البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىالشرٌف ناصر احمد اسماعٌل71052

ناجح54.547.5385226.5218.535181839البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىالعرٌبى عثمان سلٌمان عبداللطٌف71053

ناجح7352365037248.0331818.538البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىالنحاس عبدالرحٌم النحاس عبدالرحٌم71054

ناجح45.542.535.547.529.5200.530181638البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىامجد محمد احمد عبداللطٌف71055

ناجح47.544.5375025.5204.538161840البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىبخٌت عطا سعدالدٌن محمود71056

ناجح6852385431.5243.535181840البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىبدر طارق عز الدوله محمد71057

ناجح73.5593857.533.5261.5301817.539البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىبهاء عالء على زكرٌا71058

ناجح635237.55126229.5361615.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىبوال رومانً عزت نصري71059

ناجح80594059.539277.5371819.538البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىتحسٌن فهد محمود اسماعٌل71060

ناجح7655395834.5262.5311819.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىجاد فرج جاد نصر الدٌن71061

ناجح515334.549.528.5216.533181736البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىجمال عبدالستار العربى احمد71062

ناجح54.5543549.529222.0351817.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىجمال محمد امٌن قاسم71063

ناجح7758.53953.538.5266.5351818.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىحسام احمد حامد احمد71064

ناجح6557.5365329.5241.0281818.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىحسام انور زكى على71065

ناجح6151.528.548.526215.5301416.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىحسام منتصر حسوب نور الدٌن71066

ناجح63423048.526.5210.0301815.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىحمدى ٌسرى صالح سعدالدٌن71067

ناجح68.5513851.531.5240.534161838البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىخالد عزت صدٌق احمد71068

ناجح60.5553850.530.5234.533181636البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىراجح عنتر ابوالحمد قناوى71069

(894)



ناجح56.547345130218.536161740البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىرجب اٌمن فاروق احمد71070

ناجح615336.55331.5235.036181737البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىزٌاد جابر محمد السمان71071

ناجح6747.53748.532.5232.532181838البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىزٌاد محمد اسعد حمدى71072

ناجح735637.558.539264.038181838البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىزٌاد ٌاسر عبدالرازق عز الدٌن71073

ناجح6152.535.555.530.5235.039181740البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىسعد انور شوقى محمد71074

ناجح75.557385738.5266.0371819.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىشهاب كرم عشرى كرٌم71075

ناجح65.54937.554.531237.535161640البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىصالح منتصر رشاد محمود71076

ناجح54.541.533.54422.5196.029161437البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىطارق عبدالمجٌد نورالدٌن عبدالمجٌد71077

ناجح74543856.533.5256.038181740البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىطلعات ٌاسر على خٌر الدٌن71078

ناجح72.5483852.530.5241.5361816.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدالحمٌد محمد حمدان محمد71079

ناجح73.55537.557.532255.535181640البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدالراضى حمام عبدالراضى فرج هللا71080

ناجح80584058.540276.5371819.538البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدالرحمن احمد محمود احمد71081

ناجح60.5413143.521.5197.5311614.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدالرحمن احمد نصر الدٌن سالم71082

ناجح63.54231.55025.5212.536161337البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدالرحمن عبدهللا حشمت ابو المجد71083

ناجح63.54735.552.529.5228.037181640البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدالرحمن كمال هجام جبرٌل71084

ناجح62.55137.553.531.5236.0371819.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدالرحمن محمد عبدالفتاح محمد71085

ناجح76.555.54055.537264.535181740البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدالاله محمد عبدالاله الضمرانى71086

ناجح63.548.53853.529.5233.037171737البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدهللا احمد عبدالمحسن محمد71087

ناجح8059405940278.0391819.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدهللا احمد محمود احمد71088

ناجح79594057.538.5274.038182040البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدهللا سعد احمد ابو العال71089

ناجح71.552405031.5245.033181737البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدهللا محمود على عبدالنعٌم71090
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ناجح42.5413539.521.5179.532161537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعبدهللا نجاح عسر عبدالحق71091

ناجح53.548345128214.538181537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعزالدٌن اٌمن حارص محمد71092

ناجح7554.5385432.5254.038181640البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعزالدٌن شندٌن عز الدٌن شندٌن71093

ناجح5952.537.550.532231.537181640البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعشم هللا طارق عشم هللا كامل71094

ناجح73.5553753.531250.036181737البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعلى شمس الدٌن احمد حفنى71095

ناجح6149374828.5223.538181937البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعلى صبرى احمد حسٌن71096

ناجح57.547355429222.535181936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعلى عابدٌن على احمد71097

ناجح5942.5345329217.537181940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعلى عبدالاله عبدالعاطً عبدالاله71098

ناجح6149385232232.0351818.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعلى ماهر سٌف الملوك ثابت71099

ناجح775739.554.537265.0371719.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعلى ٌاسر خلف احمد71100

ناجح52.552375633230.5381318.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعلً عاطف ثابت عبدالحفٌظ71101

ناجح55513650.528220.5351519.539البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعماد ناصر عبداللطٌف عبدالراضى71102

ناجح6552385633.5244.5381619.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعمرو عرفات جالل احمد71103

ناجح55.548.5365330.5223.5321619.538البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفادى ٌاسر عشم هللا كامل71104

ناجح575236.548.533227.0331419.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفارس رمضان محمد قبٌل71105

ناجح62523656.532238.5361518.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفارس عطا احمد عطا71106

ناجح59.54936.555.531231.5341719.539البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفارس عفٌفى محمد ابراهٌم71107

ناجح474635.542.523194.033151838البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفارس عالء ثابت عصران71108

ناجح6052385434.5238.5371519.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفارس فٌصل عبدالفتاح عبدالحلٌم71109

ناجح6644.531.550.527.5220.0311718.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفهد عامر عبدالراضى محمد71110

ناجح6152365433.5236.5341719.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفهد وفقً محً الدٌن محمد71111
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ناجح68593757.536257.5371619.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفٌصل عبدالحمٌد جابر على71112

ناجح5050.5365330219.5331719.538البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىكرم اٌمن محمود عبدالراضى71113

ناجح5652365231.5227.5351619.538البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىكرٌم اشرف علً العبد71114

ناجح605136.54732226.533161936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىكرٌم ناجح عسر عبدالحق71115

ناجح41.548.5334520188.030151837البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىكرٌم ناصر الدٌب ثابت71116

ناجح5948.537.552.530.5228.0301418.538البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىكساب عادل سلٌم السٌد71117

ناجح77.55537.551.534255.5381718.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمازن اٌمن مختار حسب71118

ناجح67.55237.554.533244.5351719.538البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحسن احمد محمود محمد71119

ناجح70.554375432.5248.0361519.539البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد ابو الفتوح محمد خٌر الدٌن71120

ناجح43.54034.54626190.036141840البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد ابوعمره مطاوع على71121

ناجح78524055.535260.538141939البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد احمد ثابت حسٌن71122

ناجح61.545335127217.5321318.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد الفولى سلٌم عبدالحمٌد71123

ناجح5246.533.553.529.5215.0321418.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد ثروت محمد عرفات مصطفى71124

ناجح7859406040277.0361719.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد جابر محمد امٌن71125

ناجح7958406040277.0371719.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد جمال السٌد عبدالتواب71126

ناجح7250.53856.534251.031161837البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد جمال السٌد فرغل71127ً

ناجح71.553.53957.538259.5331718.539البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد حسنى ثابت حسٌن71128

ناجح524732.55031212.530151837البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد حسٌن عبداللطٌف السٌد71129

ناجح745038.55534251.536151936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد حمدون احمد عبدالحلٌم71130

ناجح51.545.538.547.524.5207.533161840البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد خالد محمد عبدالاله71131

ناجح49493952.532.5222.032171737البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد رشاد محمد اسماعٌل71132
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ناجح76.5584057.539271.0361519.535البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد عادل حسن احمد71133

ناجح76.55536.55536259.0371719.535البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد عبدالداٌم كرٌم احمد71134

ناجح5144375127.5210.532141835البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد عمار الصادق ابوالحسن71135

ناجح67.551.536.549.530235.0331518.535البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد محمد الصغٌر محمود عبدهللا71136

ناجح8058.54057.539275.0361619.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد محمد متولى محمد71137

ناجح64.550.54054.537.5247.0361518.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد محمود امٌن محمود71138

ناجح74.5504054.531250.035161936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد مرتضى حسن احمد71139

ناجح72.55038.552.532245.5381419.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد معتمد عبدالجلٌل محمد71140

ناجح7145.536.55131235.033161737البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد وفقى محمد خٌرالدٌن71141

ناجح79.559405940277.5381719.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد ٌاسر ثابت عبدالحفٌظ71142

ناجح76.551375633253.5351519.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمود احمد محمد نورالدٌن71143

ناجح57.544.5375132222.0351419.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمود احمد محمود عبداللطٌف71144

ناجح654537.552.529.5229.531151836البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمود جمال العربً احمد71145

ناجح77.555.54054.534.5262.0371418.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمود جٌد عارف محمود71146

ناجح78.55338.55538263.036171836البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمود فٌصل قابٌل جاد الكرٌم71147

ناجح77.555.538.548.532252.0341719.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمروان محمود حسٌن محمود71148

ناجح54443748.529212.532131736البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمصطفى احمد الصادق عبدالمولى71149

ناجح66.55338.55532.5245.5341719.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمصطفى خالد عبدالحمٌد محمود71150

ناجح79.559405737.5273.0391719.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمصطفى هاشم علم الدٌن عصمان71151

ناجح54.5462844.523.5196.531151636البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمطاوع ابوعمره مطاوع عل71152ً

ناجح48.54625.54425.5189.5311417.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىممدوح حسن صابر مكاده71153

(898)



ناجح75.553374932.5247.0341519.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمنتصر جمال صبرى سعد الدٌن71154

ناجح5137.527.540.525181.5371516.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمٌخائٌل جٌد فوكٌه جٌد71155

ناجح62.54937.547.534230.536151936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمٌنا نشات مرٌد سدراك71156

ناجح73.55237.552.532.5248.034151936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنادر احمد شوقى احمد71157

ناجح6644364725.5218.533151936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىٌاسر عربى عبدالرحٌم محمد71158

ناجح5844.5365128217.530131736البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىٌوسف محمد عبدالاله احمد71159

ناجح6649345031.5230.533151637البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىٌوسف منصور عبدالمنعم عبدالرحٌم71160

ناجح5851.53848.530226.031171937البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىٌوسف منصور محمد شفٌق فاٌز71161

ناجح75.55539.550.535255.534161936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىٌونس البدري العربً محمد71162

ناجح805338.559.537.5268.5371719.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحسان فرج جاد نصر الدٌن71163

ناجح6645355230228.0391717.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاحسان فٌصل عبدالحفٌظ على71164

ناجح735639.557.538.5264.538161836البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسراء اسماعٌل جمال عبود71165

ناجح755434.55529.5248.038171936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسراء ثروت احمد محمود71166

ناجح7652.538.553.535.5256.037171936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسماء ابوبكر احمد محمد71167

ناجح8054.53959.539.5272.540171936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسماء السٌد عبدالعلٌم السٌد71168

ناجح6442.530.54332212.0371716.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسماء امام عبدالرحٌم عبدالعظٌم71169

ناجح8060406039.5279.540161940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسماء بدوى احمد ابراهٌم71170

ناجح57.54435.551.530.5219.034161940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسماء رافت مبارك بدٌر71171

ناجح7859.53957.539.5273.540161940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسماء محمد بدور محمد71172

ناجح80604059.540279.5401618.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاسماء مهدى عبدالاله ابراهٌم71173

ناجح47.541.53340.523.5186.031161540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىافراح ناصر رمضان احمد71174
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ناجح66.552.537.550.528.5235.5331719.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىامارات محمود محمد محمود71175

ناجح5944.53249.523.5208.538181940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىامانى عمر عز الدٌن احمد71176

ناجح7760406040277.0391719.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىامانى مصلح محمد شوقى71177

ناجح72.543.53050.524.5221.039181840البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىامل فٌصل عزالدٌن ابوالحسن71178

ناجح75.557.5406035.5268.5391819.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىامنٌه حمدى محمد محمود71179

ناجح8060406040280.0391819.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىامٌره على النحاس عبدالرحٌم71180

ناجح66.550.538.549.525230.0371818.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىامٌره محمود احمد محمود71181

ناجح5846.532.552.523212.533171840البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىامٌمه عبدالعزٌز شحات عبدالعزٌز71182

ناجح6352335428.5230.539181940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىانجى محمد عارف محمد71183

ناجح6749.5365126229.5401819.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاٌمان عبدالمهدى محمد حسن71184

ناجح75.558.5396037.5270.5391719.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاٌمان على عبدالرحٌم عبدالرحمن71185

ناجح77.558.5396036.5271.5401819.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاٌمان محمد حموده احمد71186

ناجح78.560396040277.539181940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاٌمان محمود الهادي عبدالعال71187

ناجح7357385538261.039181940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاٌه شوقى محمد نور الدٌن71188

ناجح66.545365224.5224.0381819.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاٌه عشرى مطاوع على71189

ناجح63.5493748.522220.0301719.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىاٌه ٌاسر جابر عبدالمالك71190

ناجح7639.5344728224.5391818.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىبشاٌر ناصر رمضان احمد71191

ناجح73.5453851.529.5237.539181840البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىخلود عصام محمد رفعت محمود71192

ناجح61.546.53448.520210.533181940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىخلود كمال محمود نورالدٌن71193

ناجح53.546.535.54820203.5371618.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىدنٌا حازم ثابت احمد71194

ناجح65.549.53446.520.5216.0401719.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىدنٌا راجح ثابت عسران71195
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ناجح78.55839.557.539.5273.0391719.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىدنٌا عامر على محمد71196

ناجح64.554334833.5233.0321619.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىدنٌا عبدالحمٌد ابراهٌم قناوي71197

ناجح6448.5334832225.5341819.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىرانٌا ثروت عبدالرحمن السٌد71198

ناجح5846.536.548.531.5221.0341717.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىرانٌا حازم محمد نور الدٌن71199

ناجح72.55638.55635258.0341718.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىرانٌا عصمت حشمت عبدالرحٌم71200

ناجح54.550.5385030223.0321317.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىرحمه على اسماعٌل طاٌع71201

ناجح58533853.531233.5301418.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىروان خالد جالل احمد71202

ناجح65.55438.556.533247.5381419.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىرٌم ٌوسف مطاوع عبدالرحٌم71203

ناجح655237.55232.5239.0331519.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىزهراء امٌن احمدالبدرى امٌن71204

ناجح7656.538.55637.5264.538151940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىساره السٌد حامد عبدالحمٌد71205

ناجح75.555395535259.5381518.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىساره جمال عكاشه عبدالنعٌم71206

ناجح67.5513846.533.5236.5361518.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىساره فرج هللا احمد ابراهٌم71207

ناجح6655.538.55336.5249.5361518.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىسماح خالد شوقى علم الدٌن71208

ناجح71.548.5395337.5249.5391519.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىسناء عنتر محى الدٌن على71209

ناجح77604055.539271.5391619.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىشهد جابر محمد السمان71210

ناجح75.555.53951.537.5259.0371519.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىشهد عرفات جالل احمد71211

ناجح67.5523747.532.5236.5341519.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىشهد عنتر رمزي عبداللطٌف71212

ناجح63.559.5385036.5247.5341619.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىشهنده ولٌد ممدوح صدق71213ً

ناجح68.551.537.551.532.5241.5391619.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىشهٌره حشمت جابر عوض71214

ناجح7153384830.5240.532151940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىشٌماء خلف هللا السٌد على71215

ناجح55.53835.547.529.5206.034171640البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىشٌماء عبدالقادر ٌوسف احمد71216
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ناجح78564058.539271.539162040البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىصابرٌن راجح القطب سعدالدٌن71217

ناجح4748.537.54633212.0311616.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعائشه عبدالنبً ضاحى عبدالرحمن71218

ناجح6348.539.550.530231.537171640البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعائشه محسن عبدالواحد عبدالحلٌم71219

ناجح8055.539.55938.5272.538161940البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعهد اٌمن محمد الضمران71220ً

ناجح6149.5384830.5227.037161840البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىغدٌر جمال محمد عباس71221

ناجح48.55235.548.530.5215.033161740البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفاطمه رضا عبدالمنعم محمد71222

ناجح69.54938.55535247.0381618.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفاطمه سمٌر عبدالمعطى اسماعٌل71223

ناجح62.535385035220.5371617.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفرحه احمد عبدالرحٌم احمد71224

ناجح60.54038.55230.5221.5361619.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفرحه عنتر جابر عوض71225

ناجح6337.536.55330220.0321618.540البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىفرحه كرم عزت عبدالعال71226

ناجح7643405431244.037161837البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىلقاء اٌوب عبدالشهٌد لطفى هللا71227

ناجح7960406039.5278.5381519.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمارٌنا اشرف نصٌف ساوٌرس71228

ناجح7757.5405939.5273.038161935البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمروه اسعد عصملى عبدالرحٌم71229

ناجح6243.53849.528.5221.5371516.535البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمروه رجب حسن احمد71230

ناجح7250.5405133246.5371517.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمروه عادل محى الدٌن احمد71231

ناجح52.54337.54730210.033161838البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمروه محسن جابر السعدى71232

ناجح7550.5405939.5264.0381618.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمرٌم البدرى محمود نورالدٌن71233

ناجح7751.5405939266.535191936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمرٌم رضا ابو بكر عبدالبصٌر71234

ناجح6645.5405333237.538171736البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمرٌم عبدالغفار ابو الحلقان حلمى71235

ناجح695139.552.534246.036161937البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمرٌم ممدوح احمد محمود71236

ناجح76.55539.55837266.0341618.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمرٌم نصرالدٌن سٌف النصر عابدٌن71237
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ناجح73.556.539.556.533259.038162037البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىملك اشرف موسً عبد ربه71238

ناجح68.553.53546.529.5233.038172037البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىملك جبرٌل احمد محمد71239

ناجح5945354627212.032171936البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىملك جمال عبدالشافى احمد71240

ناجح61.539.535.542.529208.034162037البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىملك عصام محمد احمد71241

ناجح69433751.532.5233.038162037البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىملك كرم احمد ابو زٌد71242

ناجح70.5543654.528243.031171636البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمنار احمد محمود عبدالراضى71243

ناجح6959.538.543.529239.5361617.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمنار حازم عبدالعزٌز عبدالرحٌم71244

ناجح75.551384834246.5351518.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمنار خلف عبدالعظٌم اسماعٌل71245

ناجح7656.5395838267.5351518.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمنار عنتر ثابت عبدالحلٌم71246

ناجح7756.5405938.5271.0351618.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمنار مدحت حسن محمد71247

ناجح7357.538.55235.5256.536161938البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمنى اٌمن محمد احمد71248

ناجح74.554.536.55433.5253.0361518.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمها احمد حنفى محمد71249

ناجح52.549.53041.529202.5371616.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمها حمدى جودى علً احمد71250

ناجح765639.557.535.5264.537181838البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمى مادح عزالدٌن سالم71251

ناجح7653.539.55534.5258.5361817.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنادٌن ٌوسف العبد حسانٌن71252

ناجح77574059.536269.536181938البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنجالء معتمد محمد االصغٌر محمد71253

ناجح745839.55833262.537181837البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىندا السٌد ابو رحاب دٌاب71254

ناجح765639.559.531.5262.5371818.537.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىندا رمضان محمود الضمرانى71255

ناجح58.545314224.5201.0391817.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىندى هشام محمد احمد71256

ناجح68.543354326.5216.040181937البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنرمٌن على عبدالكرٌم احمد71257

ناجح7557.5406038.5271.035171936.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنسرٌن مسعد رضوان كنٌل71258
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ناجح55.5373037.524184.037161637.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنسمه عشرى كرٌم حسانٌن71259

ناجح66.559.53953.538256.539161736.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنو رالصباح معتمد ابو القاسم محمود71260

ناجح52.551293926197.5391714.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنورا رفاعى محمود احمد71261

ناجح50.550.53640.526.5204.037171836البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنورهان حسب احباطً حسب71262

ناجح66.551.5384327226.039161837البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنورهان سمٌر عبدالستار احمد71263

ناجح64.552.537.546.527228.038161836.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنورهان علً حمدي عبداللطٌف71264

ناجح78.5604059.539.5277.5391619.538البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنورهان عنتر عبدالحمٌد على71265

ناجح50.547.527.53724186.5381515.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنورهان محمد ثابت محمد71266

ناجح67.558.5375335.5251.538171837.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىنورهان ناصر السٌد حسن71267

ناجح49.549.529.54225195.5391616.537.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىهاجر عادل عدلً عبدالحق71268

ناجح70.555364727.5236.037161836.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىهاله محمد امٌن صابر71269

ناجح68.556.53237.523.5218.039171637البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىهبه صبري محمد كحول71270

ناجح6845.532.536.524206.535151637البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىهدى جالل شعبان عبدالرحمن71271

ناجح70.559.537.54832247.539171938البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىهدى مهدى عبدالهادى على71272

ناجح69.558394933.5249.040181837البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىهدٌه بركات الرٌفى عبداللطٌف71273

ناجح78.5584059.540276.0391818.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىهوٌدا جابر محمد عبدالعال71274

ناجح7349.538.54425.5230.5371815.537.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىورده احمد عبدالتواب السٌد71275

ناجح60.546.5383826.5209.5371715.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىوسام نصحى عبالباقى عبدالرحٌم71276

ناجح77.55539.548.537257.538181636.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىوصال رافت احمد ابوزٌد71277

ناجح71.548374130227.533181836.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىوعد صالح عبدالمجلً نور الدٌن71278

ناجح76.55939.548.535.5259.040181737.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىوفاء عارف حمدان كمال الدٌن71279
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ناجح64.550.537.535.528.5216.5351813.537البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىوفاء عبدالرحمن احمد كرٌم71280

ناجح76.551394231.5240.035181536.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىوالء كرم محمد احمد71281

ناجح615238.539.526.5217.530181637البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىٌاسمٌن عبداللطٌف ابوالعال عبداللطٌف71282

ناجح71.55036.53627.5221.532181737.5البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىٌاسمٌن عالء السٌد محمد71283

ناجح805939.549.533.5261.535171737البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىٌوستٌنا كرٌم عبدالشهٌد لطفى هللا71284

ناجح6349295334.5228.5291617.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى احمد فرج احمد عبدهللا71285

ناجح70503749.536242.5351617.536.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى احمد كرم احمد على71286

ناجح63.5513749.536237.0351617.537البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى اسماعٌل عبدالحمٌد محمد احمد71287

ناجح70.5483448.535.5236.535151736البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى حسام كرم خلف حسٌن71288

ناجح68.54334.553.534233.5341615.538.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى حسٌن خالد احمد حسٌن71289

ناجح7149385435.5247.5321616.536.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى حمزه محمد عبدالحمٌد محمد حسن71290

ناجح5437.53049.532203.0301517.540البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى عاطف جانب محمد محمود71291

ناجح7451395436.5254.5351818.537البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى عبدالحفٌظ محفوظ عبدالحفٌظ محمود71292

ناجح62.549.5335336234.0311717.536البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى عبدهللا احمد حسن احمد71293

ناجح73.55032.548.535.5240.032161738.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى عبدهللا حسٌن محمد عبداللطٌف71294

ناجح64492951.533.5227.0291516.537البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى عبدهللا شحات ابوالحمد محمد71295

ناجح73.55038.55435251.0351617.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى عبده فؤاد عبده نورالدٌن71296

ناجح74.549385336.5251.0351617.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى عمر حسٌن حمدان احمد71297

ناجح69.55138.55536250.0351617.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى فاضل فؤاد فاضل سلطان71298

ناجح58492948.533.5218.030151536.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى كرٌم شرٌف محمد ابوالفضل71299

ناجح5943.522.54933.5207.5351516.537البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى محمد هانى محمد محمود71300
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ناجح7052.5355435246.5351519.538البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى محمود عاطف محمود محمد71301

ناجح6045.5295133218.5321314.536.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى محمود محمد محمود االمٌر71302

ناجح6944.526.55334227.033151737.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى نبٌل عبدالحكٌم محمد عبدالرحٌم71303

ناجح634932.55034228.5321518.538البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى ٌوسف رجب معوض احمد71304

ناجح49.537.5365535213.0321517.537البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى ابتسام السٌد فتحى احمد71305

ناجح5350315533.5222.531151837البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى امل محمد حماد محمد71306

ناجح71.55839.553.537259.5351516.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى اٌه سرور محمد سرور71307

ناجح60.547.53150.530219.534131536.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى بشاٌر خالد الطاهر على71308

ناجح6845.526.54933.5222.5351417.536.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى جهاد بدرى عبدالحمٌد محمد71309

ناجح594729.545.530211.033141737.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى دعاء محمود حسٌن محمد71310

ناجح52463039.527194.5301517.537البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى رٌهام على حسٌن على71311

ناجح70.55133.55035240.031121737البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى شهد خالد رٌاض محمد71312

ناجح534923.542.523191.032151536البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى شٌماء جمال احمد عبدالاله71313

ناجح6247.53249.532.5223.5311515.536.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى فرحه على سالم جابر71314

ناجح68.550.530.55034.5234.0321515.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى كرٌمه مختار عبدالرازق خلٌفه71315

ناجح71.5563953.535.5255.5311518.537البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى مرٌم محمد عبدالفتاح محمد71316

ناجح46462749.524.5193.030141637.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى ملك عبدالناصر احمد عبدالاله71317

ناجح57.546.5324828212.032141636.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى منه هللا اشرف الداهش احمد71318

ناجح7551385636.5256.535161637البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى مى ٌاسر محمود عبدالعاطى71319

ناجح63.548.53540.531.5219.0321617.536البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى نانسى كرم احمد على71320

ناجح7556.538.55839267.0351617.536.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى نوران مشهور الداهش احمد71321
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ناجح5042.531.54431199.029141637.5البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى هبه على حسٌن على71322

ناجح73.542.535.55534.5241.0351417.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم احمد محمد محمود71323

ناجح61.5453553.534.5229.532141737البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمود محمد حسٌن71324

ناجح71.554405637258.5331518.537البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةاحمد امٌن على عبدالجواد71325

ناجح725438.557.534256.0311417.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةاسالم سعد قناوى عبدالرحٌم71326

ناجح69.553395034.5246.0281418.537البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةاسماعٌل حمدى ابو المجد توفٌق71327

ناجح70.55739.55235254.033161637.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةاسماعٌل عبدالفتاح ابو المجد جابر71328

ناجح7351.538.55334.5250.5241416.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةاٌوب عرفات خلٌفه عبدالمجٌد71329

ناجح74.55538.554.536.5259.035151836البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةحازم جمال محمود احمد71330

ناجح77.55139.55435257.0351418.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةحسام الزمقان محمد على71331

ناجح775338.55535.5259.0351418.538البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةحسام كرم خلف محمد71332

ناجح72.551.53853.534.5250.034141737البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةحسٌن ٌونس ابوالحمد حسانٌن71333

ناجح7748.53753.535251.035141637البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةخلٌفه عبدالكرٌم على خلٌفه71334

ناجح714938.55535.5249.0351417.537البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد ابوالمجد توفٌق71335

ناجح77.54936.555.533.5252.0331618.537البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةشهاب عادل عبدالمنعم حسٌن71336

ناجح75.549395134.5249.0361418.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد مصطفى السمان71337

ناجح72.541.53349.532.5229.0311416.536.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا الدكتور حمدان توفٌق71338

ناجح75493753.534.5249.0341418.536البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالوهاب حسٌن اسماعٌل71339

ناجح75543952.535255.5351518.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةعبدالمنعم على حسن حسان71340

ناجح74.5533952.536255.0351618.536.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةعطٌه رمضان عطٌه احمد71341

ناجح76.553.54057.537264.535141837.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةعلى اشرف سعد الدٌن حسٌن71342
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ناجح72.55238.553.534.5251.0331416.537البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةعمرو ٌسرى االمٌر محمد71343

ناجح7453.538.556.536258.5351418.537البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةفراج السٌد فراج نور الدٌن71344

ناجح72.544.5395535246.0331417.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحسن شحات احمد خلٌفه71345

ناجح7352.5395334251.5351417.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد تمٌم عبدالعال71346

ناجح66.5493752.535240.0311416.538البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حازم فوزى اسماعٌل71347

ناجح7550385735.5255.5351517.538البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمد دكرونى صدٌق صادق71348

ناجح7152.539.546.535.5245.0321418.537البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمد شاكر جاب هللا ابو الحمد71349

ناجح6846.537.55337242.036151637.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمد صبرى سعد الدٌن حسٌن71350

ناجح7453.538.55537258.036171837.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عادل عبدالحمٌد ابو القاسم71351

ناجح70.548.53752.535243.536151837البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالمعطى حلمى صادق71352

ناجح674936.55437.5244.0341718.537البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمد قاعود حسٌن محمد71353

ناجح58423448.535217.534151737البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمد مكى عبدالرحمن محمود71354

ناجح68.546345437239.536151937البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد جاد جادالكرٌم71355

ناجح6646345237.5235.5351518.536البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد احمد حسن71356

ناجح67.54836.553.537.5243.036151937البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمود صبحى محمد عبداللطٌف71357

ناجح754938.553.538254.036171936البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمدحت خلف عبدالباسط محمد71358

ناجح57.53431.553.537213.536161637البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود على احمد71359

ناجح7446.53653.537.5247.536151936البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمطاوع سلٌمان حمزه عبدهللا71360

ناجح74.54838.552.536.5250.0361718.538.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمؤمن وائل محمد حسٌن71361

ناجح63.55138.55437.5244.5361718.538.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف حمدى السٌد حسان71362

ناجح74.55339.55037.5254.536171937.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالكرٌم سلٌم محمد71363
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ناجح70.556.539.55638260.535151937.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف علوى لمعى عبدهللا71364

ناجح72513655.537.5252.035171938البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد حنفى الطاهر71365

ناجح7348.538.551.538.5250.038171937البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةاسراء محى الدٌن احمد عبدالوهاب71366

ناجح735637.55639261.534171937البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةاٌه خٌرى محمد بدر71367

ناجح7147.53550.535.5239.536171936.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةبشاٌر المصرى فهمى احمد71368

ناجح6445.5334133.5217.0331718.537.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةبشاٌر عرشى راشد عبدالنعٌم71369

ناجح6344324334.5216.5361718.537البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةخلود عبدهللا احمد نور الدٌن71370

ناجح725036.55537.5251.036171936.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا عاطف اسماعٌل محمد71371

ناجح67.5493752.538244.0361718.537البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةرٌم ابو السعود راشد عبدالنعٌم71372

ناجح65.547315036.5230.033161836.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةشرٌهان بدوى صبرى محمد71373

ناجح6947.53450.534.5235.535171839البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةعبٌر محمود عبدالرحمن محمود71374

ناجح714837.550.536.5243.536171837.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةفاتن محمود محمد احمد71375

ناجح7144.5365137239.536171837.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمارى خٌرى ودٌد جاد71376

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةنجوى اسماعٌل على ٌوسف71377

ناجح715235.55037.5246.035171836.5البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةهدٌر خالد ٌوسف محمد71378

ناجح674735.552.536.5238.5331616.537البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةٌاره عبدالمعز شمندى محمد71379

ناجح5646.5274436209.535151636البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىاحمد ابوالفضل عمار دهٌس71380

ناجح7550395437.5255.5361717.537البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىاحمد عبدالعزٌز عٌسى محمد71381

ناجح5750325435228.0351716.537البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىاسالم محمد السٌد عبدالمبدى71382

ناجح6647375236238.0351515.538.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىحسام حسن عبدالحمٌد عبدالحى71383

ناجح6443.529.54936222.0321516.539البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىراضى محمد عبدالعزٌز مرسى71384
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ناجح71.5503752.536.5247.5351717.537البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىشهاب احمد عبدهللا محمد71385

ناجح6550335436.5238.535171737.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىصالح خٌري محمود محمد71386

ناجح765138.55537.5258.0381717.537البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىصالح الدٌن جمال فهٌم ابراهٌم71387

ناجح56463045.529206.535151637.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىعبدهللا الجبالى عبداللطٌف احمد71388

ناجح71.54736.549.536.5241.0361716.536.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىعلى كرم مطاوع عطٌه هللا71389

ناجح745137.55437253.5321717.537البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىكرم صالح شعبان سلٌم71390

ناجح67.55236.55336.5245.535171536البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىمحمد عٌد عبدالحمٌد احمد71391

ناجح60.547355035227.531171438.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىمحمد ماهر محمد على71392

ناجح42.53933.53722.5174.5301414.539البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىمحمود فوزى محمد احمد71393

ناجح715037.55435247.538171737.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىمحمود محمد عبدالحكٌم عالم71394

ناجح52.537.529.55234205.536171437البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىمصطفى محمود السٌد عباس71395

ناجح66483953.537.5244.0361616.537البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىمصطفى ناجح احمد احمد71396

ناجح71.544.5385336.5243.5351717.537.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىمؤمن محمد عبدالفتاح ابوشوشه71397

ناجح65.540.53449.536225.535171636.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىهشام عبدالحمٌد عباس عوض71398

ناجح67.542375037233.5351716.537البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىهشام محمد فرج عطٌت هللا71399

ناجح744738.553.534.5247.5391517.536.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىاٌه احمد عبدالعزٌز مرسى71400

ناجح68.54437.551.534.5236.0391518.538البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىشروق محمد احمد محمد71401

ناجح744437.54935239.538151838.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىصفاء نورالدٌن محمد صابر71402

ناجح6245.53352.534227.0331416.536.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىهوٌدا عبدالستار حفنى على71403

ناجح61.541.5284630.5207.5351416.536.5البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىٌاسمٌن تاج الدٌن عبدالعزٌز مرسى71404

ناجح54.54132.54934211.0351416.538البلينامدرسة نجع على تمام للتعلٌم االساسىٌاسمٌن محمد ابوالفضل عمار71405
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ناجح50543354.535226.5321718.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةابراهٌم احمد حماد ابراهٌم71406

ناجح7359.5396039270.538182037.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد ابوالحسن احمد رسالن71407

ناجح7960406040279.038172036.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف محمود عبدالحمٌد71408

ناجح77.559.5406039276.0361719.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد جابر احمد جابر71409

ناجح55.557365534237.5341718.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد جاد محمد احمد71410

ناجح65.5533650.536.5241.537172036.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد سٌف النصر عبدالظاهر متول71411ً

ناجح715435.553.533.5247.5341719.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد صدقً السٌد صبح71412ً

ناجح79.560406040279.539172037البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرازق فرٌج ابوالحسن71413

ناجح79.560405940278.5391719.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالمؤمن حمدان امٌن71414

ناجح73.5594059.540272.035181937.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد عصام محمد عبدالرحٌم71415

ناجح71.56037.559.538266.539172037البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد عالء احمد عل71416ً

ناجح8059396040278.039182037البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد علً احمد جاد71417

ناجح72553956.539.5262.035172036البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد كرم احمد السٌد71418

ناجح555835.557.534240.0341718.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد محمد ابوخرص عبدالمبدي71419

ناجح76.559.5406040276.037172036.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبده السمان71420

ناجح78.560406039.5278.039172037البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد محمد علً محمد71421

ناجح67.56038.559.538263.536172037البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد محمود عبداللطٌف احمد71422

ناجح7256.5395736260.534172038البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاحمد مدحت شحاته عبدالمبدي71423

ناجح625935.55735.5249.034171737البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةادهم حماده عبدالرحٌم عبدالشاف71424ً

ناجح73.557.5396039.5269.538172037.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاسالم ناجح علً محمد71425

ناجح53.55735.557.536239.529161736.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةالحسٌن عبدهللا امٌن محمود71426
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ناجح67.55433.55636.5247.5321619.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةالسٌد اٌمن السٌد احمد71427

ناجح765937.558.537268.032172036.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةامٌن محمد امٌن جادالكرٌم71428

ناجح70.558.537.55937262.5401717.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةانطون جرجس غالً صبح71429ً

ناجح5238.533.55227.5203.529151537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةبالل عزت عبدالرحمن عبدالحلٌم71430

ناجح685134.55732242.5331619.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةبٌتر بشاره داود بنٌامٌن71431

ناجح6154355536241.0321719.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةتامر جابر توفٌق محمد71432

ناجح71563555.534.5252.0311715.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةجاد محسن جاد مصطفى71433

ناجح76.556.536.55637.5263.033162037البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةحسام عاطف حمدي احمد71434

ناجح70.55734.55836256.033172037البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةحسام عبدالباسط محمد احمد71435

ناجح6459.532.553.529.5239.0321719.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةحسان محمد عبدالرحٌم محمود71436

ناجح55.55234.554.533229.5291615.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةحسن عزت عبدالرحمن عبدالحلٌم71437

ناجح6851.5355332.5240.0301714.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةحماد عاطف حماد سلٌمان71438

ناجح55.54632.55627217.0301615.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةرجب ممدوح رجب سنجاب71439

ناجح65.54634.552.529.5228.030151438البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةرمضان عالء رمضان احمد71440

ناجح71.559.534.557.533.5256.5331717.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةزٌاد عبدالناصر اسماعٌل محمد71441

ناجح62.55232.554.530.5232.031151637البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد احمد محمد71442

ناجح6853.5365433244.5311718.539البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةسالم صالح فؤاد سالم71443

ناجح56423449.528209.529151737.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةسامح صالح منصور عل71444ً

ناجح70563455.532247.5321719.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةسراج ابوزٌد سعد ابوزٌد71445

ناجح5855.530.558.531233.5351719.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشاكر رفعت شاكر شكري71446

ناجح75.556.5385734.5261.5371718.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشرٌف احمد حسن احمد71447
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ناجح4536.5244526176.5331715.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشهاب سنجاب عبدالرحمن شهاب71448

ناجح67.5573659.528.5248.5341718.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةصالح احمد فؤاد احمد71449

ناجح78604057.539274.540181837البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةطارق احمد عبدالرحٌم محمد71450

ناجح684837.554.532.5240.5381817.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةطه عبدالناصر خلٌفه عل71451ً

ناجح6056.53653.531237.0331818.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعاطف السٌد عبداللطٌف السٌد71452

ناجح75.5584056.533.5263.5401818.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد السٌد حسان محمود71453

ناجح80604057.538.5276.0401818.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن السٌد ابوبكر الشاٌب71454

ناجح7859405836.5271.5401818.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حمدان عبدالحلٌم احمد71455

ناجح8060406039.5279.540181937.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عاطف محمد ابوزٌد71456

ناجح80604059.537276.5401819.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبدالمحسن محمد عبدالحكٌم71457

ناجح77.559.5395938273.040181937.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عبدالرحمن عثمان71458

ناجح76543756.536259.5371819.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد متولً عمر71459

ناجح6756335632.5244.5371817.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد محمود حماد71460

ناجح7656.536.55634.5259.5361619.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن مدحت محمد عبدالرحمن71461

ناجح66.55837.55634.5252.5381818.538.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالرؤف مصطفى جاد مصطفى71462

ناجح806037.557.534269.0401819.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز راضً عبدالعزٌز السمان71463

ناجح8060406039.5279.5401818.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدهللا عرفه امٌن رفاع71464ً

ناجح65.554334833.5234.035181937.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدهللا عٌسى محمد عٌسى71465

ناجح714835.556.527.5238.5351819.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدهللا كمال السٌد عبدالعال71466

ناجح806039.55939.5278.0401819.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعبدالنعٌم خالد عبدالنعٌم محمد71467

ناجح615131.55327.5224.0351816.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعصام شمس الدٌن عبدالحمٌد احمد71468
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ناجح795839.55737.5271.0391818.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعالم اٌمن عالم توفٌق71469

ناجح55.5493150.532.5218.534181636.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعلً حسن ٌوسف عبدالوهاب71470

ناجح66.5553655.536249.039181736.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعلً محمد علً احمد71471

ناجح69.553335536246.5351816.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعمار محمود مرسً محمود71472

ناجح68.55232.55634.5243.5331415.536.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعمر احمد شحاته محمد71473

ناجح71.558365536.5257.039161536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعمر هشام خلف الطاهر71474

ناجح69.55334.55234.5243.538181537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعمرو محمد عبدالعظٌم احمد71475

ناجح73.5563653.537256.038181537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعنتر ناجح محمد عبدالعال71476

ناجح52.549.534.55333222.534161637البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةفتحً سمٌر امٌن عبدالحكٌم71477

ناجح50.549.532.546.531.5210.5341415.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةفؤاد محمد فؤاد حفن71478ً

ناجح67.55334.556.535246.5371816.537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةكرم جمال ابراهٌم احمد71479

ناجح73.5553554.536.5254.538181637.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةكرٌم حسام محمد عبدالرحٌم71480

ناجح72.557375636258.537181537.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةكٌرلس جاد العبد جبرائٌل71481

ناجح4849.5345536222.537161637.5البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةكٌرلس ماهر صبحً ناشد71482

ناجح6851.5345636245.5371815.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةكٌرلس وصفً جرجس غبلاير71483

ناجح6652.537.55334.5243.538181640البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمود محمد71484

ناجح4742.5274526.5188.032181635البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمود مصطفى71485

ناجح494833.551.531.5213.533181738البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد امٌن الفولً السمان71486

ناجح494633.55236216.533181636البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد جاد محمد احمد71487

ناجح665534.552.534242.0351416.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمود ابراهٌم71488

ناجح51.547.533.552.529214.033181634البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد حمدي عبدالسمٌع محمود71489
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ناجح74.5593758.535.5264.5361818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد حمدي محمود احمد71490

ناجح5244.529.55131.5208.5321817.540البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد شوقً محمد عبدالرحٌم71491

ناجح67.5463254.535235.0301817.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف احمد عبدالحلٌم71492

ناجح70.557375635.5256.0371817.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف العبادي السمان71493

ناجح61.54534.55336230.0321617.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف جاد مصطفى71494

ناجح54.549.53452.534224.5331616.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف نصرالدٌن السٌد71495

ناجح75603758.539269.5341818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر محمد مصطفى71496

ناجح68.5503452.536241.0331818.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد عزت علً احمد71497

ناجح65.552345536.5243.0331817.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد علً عبدالرسول عثمان71498

ناجح66503454.536240.5331818.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر محمد سنجاب71499

ناجح72.556385637.5260.0371818.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمود جابر محمود محمد71500

ناجح56.54933.55436229.0271817.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمود جمال احمد توفٌق71501

ناجح6149.532.55334230.0361817.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالرحمن السمان قلٌع71502ً

ناجح43.54131.55426196.0321616.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالاله احمد الشمندي71503

ناجح67.555.53857.538256.5371817.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمود محمد الشمندي عبداللطٌف71504

ناجح64.555.54055.537.5253.0371819.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمحمود نعٌم محمد مصطفى71505

ناجح76.558406040274.5371818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمصطفى جمال عبدالرحمن عبدالحلٌم71506

ناجح6950375736.5249.5351818.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمصطفى عبدالنبً عبدالغنً عبدالحلٌم71507

ناجح6449.535.55436239.0331618.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمعتصم عصمت محمد احمد71508

ناجح7055.53655.538255.0331818.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمكارٌوس عماد صبحً ناشد71509

ناجح70.554.53854.536.5254.0331618.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمٌنا رافت صبري لبٌب71510
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ناجح7960406039.5278.533181934البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمٌنا عادل داوود ابراهٌم71511

ناجح6758.539.55937261.033181938البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمٌنا هارون اسحق هارون71512

ناجح75.557.53857.537265.533181934البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمٌنا وصفً جرجس غبلاير71513

ناجح73.557355636.5258.0321818.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمٌنا وٌصا جندي عبدالمسٌح71514

ناجح544835.55435226.533181933البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةناجح السٌد محمد سلٌم71515

ناجح73.5593959.539.5270.534181935البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةهشام طلعت صبره محمود71516

ناجح6349.5375937.5246.0321818.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةولٌد خٌري محمود عبدالحلٌم71517

ناجح73.55737.555.538.5262.032182036البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌسى عادل تغٌان اسكندر71518

ناجح59543655.535.5240.034161936البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌوسف حمدي احمد عبدالرحٌم71519

ناجح78.555405940272.538181934البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌوسف محسن نصرالدٌن عطٌه71520

ناجح7558.5386039.5271.038182034البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد سٌد عبدالرحٌم71521

ناجح78594059.540276.533182035البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌؤانس ابراهٌم داود ابراهٌم71522

ناجح60.55336.55735242.035181837البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاسراء ابوالسعود مختار سالم71523

ناجح71.5493654.537.5248.533161834البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاسراء عصمت الشاذلً جادالكرٌم71524

ناجح67.547.537.55438244.536181834البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاسراء مدحت عبدالرحٌم عبدالمبدي71525

ناجح66.5483653.536240.0331817.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاسماء ابوالعز احمد محمد71526

ناجح75.556385837264.534181935البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاسماء السمان محمد السمان71527

ناجح625136.55636.5242.034181835البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاسماء عاطف عزالدٌن عبدالاله71528

ناجح765637.55735261.538181836البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةامنٌه عبدالمؤمن الطاهر محمد71529

ناجح715137.556.537.5253.536181834البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةامٌره اٌمن احمد محمد71530

ناجح68.555.53856.537.5256.038181834البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةامٌمه عبدالحمٌد احمد نورالدٌن71531
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ناجح644535.55434232.536181934البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاٌلٌنا احمد محمود عبدالرحمن71532

ناجح74.55035.557.537.5255.039181936البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاٌمان عاطف البربري بدر71533

ناجح75.55039.558.538.5262.0401818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاٌمان علً عبدالحلٌم فرغل71534ً

ناجح66.55035.55534.5241.5381818.533البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاٌمان علً محمد عل71535ً

ناجح7349406037.5259.5391818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد عبدالرسول عثمان71536

ناجح53.54232.549.533210.533161634البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاٌه حماد عبدالرحمن حسن71537

ناجح74.554.539.559.538.5266.540181936البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاٌه عاطف محمد سنجاب71538

ناجح53.538.534.55231209.534161636البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةاٌه محمد حمدان توفٌق71539

ناجح66.5483657.536.5244.538161935البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةبسمه عبداللطٌف عبدالسمٌع عبداللطٌف71540

ناجح72.554366038.5261.0381818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةجهاد محمود شعبان زاٌد71541

ناجح78.558.538.56038.5274.039181834البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةجولٌا مشرف رشدي مٌخائٌل71542

ناجح65.5543754.537.5248.540181933البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةجٌهان احمد عبدالرحٌم عبدالمبدي71543

ناجح7148.53557.538250.040181937البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةحبٌبه حسن محمود عبداللطٌف71544

ناجح75.55138.55937261.0401818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةحٌاه محمد الطاهر محمود71545

ناجح59.549.533.55437233.534181934البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةخلود جاد خلف عبدالحافظ71546

ناجح69.550365835.5249.0401818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةخلود صالح محمد ٌوسف71547

ناجح7154.539.55736.5258.5391818.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةخلود عادل محمود عبدالحمٌد71548

ناجح78594059.539.5276.0401818.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةدعاء عمر حمدان عمر71549

ناجح7949.5345838.5259.0391818.540البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةدمٌانه ولٌم رشدي مٌخائٌل71550

ناجح8059396039277.038181835البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةدٌنا جابر عباس احمد71551

ناجح8058.538.56039276.0371818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةدٌنا صالح الدٌن عبدالحمٌد ابراهٌم71552
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ناجح70.558385336.5256.037181935البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةرانٌا عاطف السٌد محمدٌن71553

ناجح70.5593650.530246.035181936البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةرباب صالح عبدالاله عبدالمطلب71554

ناجح71.558.538.557.538.5264.5391818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةرحمه جابر محمود ابراهٌم71555

ناجح70.5553555.537253.0351617.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةرحمه طارق شمس الدٌن عبدالاله71556

ناجح56523252.535.5228.035161934البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةرندا حمدان صبحى عبدالسٌد71557

ناجح72573655.537257.538181936البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةروان عصام محمود عوض71558

ناجح806039.55939277.539181935البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةرؤى السمان عبدالعال السمان71559

ناجح75604059.540274.5391818.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةرٌم محمد محمود محمد71560

ناجح77604059.539.5276.0391817.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةرٌهام السٌد صابر عبدالنعٌم71561

ناجح79.55939.558.538274.5391818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةرٌهام جمال حسٌن حفن71562ً

ناجح8060406040280.0391818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةساره اكرم جبران بخٌت71563

ناجح8060406039.5279.5391818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةسمر عاطف متولً احمد71564

ناجح675733.551.532.5241.537181940البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةسنابل شحاته برعً السمان71565

ناجح60.552365228228.536181933البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةسها السٌد الصادق محمود71566

ناجح7858405937272.039181936البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةسها عادل حسن مصطفى71567

ناجح60.55432.545.534.5227.0371615.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةسهٌله عمر حسٌن محمد71568

ناجح67.5583846.531241.039181735البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةسٌمون موسى االنور جوده71569

ناجح6555.5365135242.536161835البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشاهندي شعبان ٌونس اسماعٌل71570

ناجح65.553.535.549.535239.0361616.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشهد جاد عبدالحمٌد محمد71571

ناجح645732.551.536241.032151835البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشهد محمد حسٌن احمد71572

ناجح6550.533.552.535.5237.0361417.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشهد محمد رجب عالم71573
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ناجح71503452.537244.534161734البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشهد مرعً عالم السمان71574

ناجح785138.55639262.5391617.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشٌري نبٌل منصور برجاس71575

ناجح7258.53755.538261.039161934البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشٌماء سعٌد عبدالمبدي عسران71576

ناجح59.5543455.536.5239.536161935البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشٌماء عاطف البربري بدر71577

ناجح72593558.539.5264.0351818.533البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةشٌماء عٌسى دٌاب عٌسى71578

ناجح665333.553.536.5242.535181840البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةصابرٌن ابوالعال زٌدان عل71579ً

ناجح7759.5385839271.5381818.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةعلٌاء عاطف سلٌمان محمد71580

ناجح76604057.539272.5391816.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةغدٌر اشرف محمد ابوزٌد71581

ناجح71.557405638.5263.0381818.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةفاطمه جاد الفاوي السٌد71582

ناجح77594059.539.5275.0381818.540البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةفاطمه حسٌن احمد رسالن71583

ناجح7054.536.556.535252.5331818.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةفاطمه خلف هللا مصطفى عل71584ً

ناجح7259.5365937.5264.0371818.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالعزٌز محمود محمد71585

ناجح76603858.539271.5391818.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةفاطمه ناصر مصطفى عبدالعال71586

ناجح53.544.532.54734211.5341818.540البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةفاطمه ٌاسر عبدالحمٌد شهاب71587

ناجح61.557325338241.5361818.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةفرحه حمدي محمود عبداللطٌف71588

ناجح746037.556.538266.0391818.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةكنزي احمد عبدالحمٌد عل71589ً

ناجح7859.5395838272.5391818.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةلٌلى محمد عبدالعظٌم احمد71590

ناجح7159375838263.0401816.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمارلٌن اوناسٌس نسٌم مٌخائٌل71591

ناجح55.557.536.555.536241.040181537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمارٌنا ثروت جادهللا ارمٌس71592

ناجح78.560406039277.5391817.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمارٌنا رومانً ونٌس عازر71593

ناجح75563758.538264.540181735البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمارٌنا مٌخائٌل مسعود داوود71594
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ناجح72.554396038.5264.0341818.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمارٌنا مٌرس اسحق هارون71595

ناجح65.551.5345635.5242.5341818.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمرٌم حمدان علً محمد71596

ناجح55.542.532.54529204.5291616.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود الطٌب عٌسى71597

ناجح65.55534.55936.5250.5371818.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةملك جمال احمد احمدان71598

ناجح66.5533358.537248.0351818.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمنار ابراهٌم محمد محمود71599

ناجح74533656.535.5255.0361718.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمنار حماد علً محمد71600

ناجح775439.554.538263.0381718.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمنار عماد كمال الدٌن محمد71601

ناجح785439.553.538263.0391818.534البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمنه هللا اسماعٌل خلٌفه ابوزٌد71602

ناجح79604058.539276.5401718.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمنه هللا عصمت امٌن رفاع71603ً

ناجح64.549.5355437240.0351817.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمنى ابوالسعود الطٌب عبدالموجود71604

ناجح5746.53852.530224.0341817.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمً عالء رجب عل71605ً

ناجح65.551.53854.536245.5351816.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةمٌاده جاد محمد شهاب71606

ناجح64.554405434.5247.034151937البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةنادٌه ناصر سعلٌك سعٌد71607

ناجح76.558.54059.538.5273.0381718.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةندى زكرٌا احمد جاد71608

ناجح80604059.540279.5391818.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةندى صالح الدٌن عبدالحمٌد ابراهٌم71609

ناجح7960406038.5277.5381618.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةندى عادل حمدان عمر71610

ناجح8060405939278.038161837البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةندى فوزي السٌد ابوزٌد71611

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةندى محسن محمود شهاب71612

ناجح65.5523752.537244.0381718.539البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةندى محمود بكري ابورحاب71613

ناجح8055405939273.040161737البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةنرمٌن نصرالدٌن عبدالرحٌم محمود71614

ناجح74.5603957.538.5269.5401618.539البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةنسرٌن صفوت عبدالحمٌد الفادي71615
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ناجح75.55234.55338253.035181937البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةنورا حمدان ابوزٌد حفن71616ً

ناجح71513553.537247.539181836البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةنورهان جادالكرٌم محمد عبداللطٌف71617

ناجح74.5553853.538259.033182035البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةنورهان جمال سٌدهم مجلع71618

ناجح69.54935.554.537245.538181938البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةنورهان عادل الطاهر عبدالعظٌم71619

ناجح79.5583959.539275.0391817.535البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةنورهان عاطف محمد جاد71620

ناجح8057.53958.537272.0391617.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةهاجر عاطف محمد ابراهٌم71621

ناجح80604059.540279.5391818.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةهاٌدي عبدالعزٌز علً محمد71622

ناجح62.546.5345637236.038171539البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةهبه رمضان ابوالفضل عبدالجواد71623

ناجح7449385536.5252.5361718.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةهدى عبدالحمٌد رسالن سلٌمان71624

ناجح73503754.536250.538161938البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةهناء ٌاسر محمد مصطفى71625

ناجح80594059.540278.540181938البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةوالء حمدي امٌن ٌوسف71626

ناجح80604059.538.5278.039181937البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةوالء فواز محمود ٌس71627

ناجح654731.55235.5231.034181938البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةوالء ٌاسر محمد مصطفى71628

ناجح74.551.536.55837.5258.038181939البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ثروت السٌد عمر71629

ناجح63.549.534.551.536.5235.535181937البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن جاد ابوالحمد جادالكرٌم71630

ناجح785438.558.538.5267.5371618.536البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن راجح عبدهللا مصطفى71631

ناجح664837.55536242.5371618.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عاطف محمود احمد71632

ناجح64.55033.550.537235.5381618.538البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبدالحمٌد رسالن سلٌمان71633

ناجح79.5533959.539.5270.539171939البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن فرنسٌس لطفً توفٌق71634

ناجح68.550365435.5244.0381718.537البلينامدرسة بنى منصور االعدادٌة المشتركةٌاسمٌنه محمد مغربً محمود71635

ناجح49.55337.553.535.5229.035161338البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسابراهٌم احمد ا براهٌم محمود71636
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ناجح76.558405939.5273.034161339البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساحمد جا دالكرٌم عابدٌن جاد الكرٌم71637

ناجح76563955.537263.534171336البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساحمد حشمت محمود محمد الشاذلى71638

ناجح7754.538.555.538.5264.0351813.537البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساحمد حمدى محمد محمد71639

ناجح76.555395637.5264.035181338البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساحمد زكرٌا حسن محمود71640

ناجح68.55634.55235.5246.5341813.537البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساحمد طارق حسٌن على71641

ناجح694832.55235.5237.031181339البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساحمد عاطف جاد محمد71642

ناجح744735.55336.5246.033181337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساحمد عبدالاله احمد محمد71643

ناجح77.559.539.557.539273.0341813.535البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساحمد عزت ابراهٌم عبدالمنعم71644

ناجح75.555.539.55435259.534181336البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساحمد محمود محمد على71645

ناجح7149345436.5244.533181337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساسالم عبدالراضى على محمد71646

ناجح66.54630.55034227.031151335البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسالسادات محمد احمد عبدالرحمن71647

ناجح64.54633.55235.5231.531161337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسالساٌح احمد الساٌح ابوبكر71648

ناجح6449.5345335.5236.034161338البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسالشعراوى احمد محمد نوالدٌن71649

ناجح75.5523655.536255.034151338البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسباسل الحسٌن نصرت على حسن71650

ناجح785237.55637260.535161437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسجاد عمر جاد ابو رحاب71651

ناجح665438.55336247.535171436البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسحسن محمد حسن محمد71652

ناجح73.553385536255.533161437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسحمدان محمد حمدان محمود71653

ناجح6450.53553.534.5237.534171438البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسخالد احمد عبدالحمٌد مصطفى71654

ناجح63.55136.55337.5241.533161437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسخٌرى محمود خٌرى محمد71655

ناجح6351.535.553.535238.534171435البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسزٌاد احمد عبدالعال احمد71656

ناجح65.544.53353.533229.531161439البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدالحلٌم محمد حداد السٌد71657

(922)



ناجح63.54432.553.533226.533161437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدالرحمن حسنى عبداللطٌف محمد71658

ناجح61.552.5345636240.0311514.537البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدالرحمن سعد هللا محمد سعدهللا71659

ناجح765137.556.538.5259.535171437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسٌن71660

ناجح69.546.534.55235.5238.029151336البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدالرحمن ناصر عبدالرحمن محمد71661

ناجح76.5573857.538.5267.535171336البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدالرحٌم نجدى امٌن سعد الدٌن71662

ناجح76.555395838.5267.035161336البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدهللا سمٌر محمد ابراهٌم71663

ناجح72.55138.556.538256.538161335البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدهللا محمد جادالكرٌم على71664

ناجح80543958.539.5271.038171337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدهللا محمود احمد حسن71665

ناجح594634.552.532224.028171438البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدالمهٌمن محمد حمدان عبدالموجود71666

ناجح7756.5385738.5267.035171337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدالموجود احمد عبدالشكور محمد71667

ناجح55.539.53450.535.5215.0331513.537البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعلى احمد محمد عبدالموجود71668

ناجح74.549.5375837.5256.534161438البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعلى الدٌن محمد احمد السٌد71669

ناجح77553958.537.5267.035171436البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعلً محمد السٌد ابراهٌم71670

ناجح74.5523857.538260.035171438البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعمر احمد محمد عل71671ً

ناجح7150.535.555.536.5249.035171439البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسكرٌم اسامه السٌد جاد الكرٌم71672

ناجح6147335333.5227.536171437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسكرٌم جمال جادالكرٌم احمد71673

ناجح63.5433456.534.5231.534151337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسكمالً عبدالحمٌد كمالً احمد71674

ناجح745237.558.538260.036171438البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمد بهاءالدٌن محمد صابر71675

ناجح735039.557.538.5258.536171437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمد جمال صابر محمد71676

ناجح70.550335536244.534161437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمد رفعت احمد على71677

ناجح62.555.53655.537246.5361713.536البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمد شحاته صابر جاد الرب71678
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ناجح705336.55335.5248.034151435البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمد عاطف محمد السٌد71679

ناجح70513751.535.5245.034161437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمد عصام احمد عثمان71680

ناجح73.555405435257.536161538البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمد عصمت محمود عبدالحافظ71681

ناجح76.554395534.5259.036171337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمد ٌحٌى االمٌر محمد71682

ناجح7549395535.5253.538171437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمود احمد محمد محمود71683

ناجح62.547.534.55135.5231.032171438البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمود احمد محمود محمود71684

ناجح755539.557.537.5264.538171439البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمود ثروت عبدالحمٌد الصادق71685

ناجح725239.55535253.533181337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمود حامد حمدان حافظ71686

ناجح73.55239.555.535.5256.034171438البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمود عادل محمود احمد71687

ناجح62.54832.552.535230.534171337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمحمود على سعٌد جادالكرٌم71688

ناجح74.554395737261.537171335البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمصطفى طلعت محمد محمد71689

ناجح5244.533.548.530208.533151336البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمصطفى فراج احمد سلٌمان71690

ناجح765539.55837.5266.037171637البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسموسى محمود محمد مسلم71691

ناجح695238.554.536250.034181437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمٌنا عادل خلف شنوده71692

ناجح765437.553.537258.036171537البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسهشام اشرف جاد توفٌق71693

ناجح6348355233231.036161538البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسولٌد عبدالرحمن عبدالعلٌم عبدالرحمن71694

ناجح70.55036.553.538.5249.036171438البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسٌوسف محمد احمد محمود71695

ناجح71.560406040271.5401515.540البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسٌوسف محمد عبدالبدٌع ٌوسف71696

ناجح76.5583855.534.5262.534171438البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساسراء محمد عبدالكرٌم احمد71697

ناجح68.55033.55435241.034151339البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساصاله وهبى ابراهٌم عبدالعال71698

ناجح76.5573856.534.5262.535181437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسامانى عثمان سعٌد احمد71699
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ناجح7353.53653.533249.0391612.539البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسامٌره عادل السٌد على71700

ناجح645435.553.532239.0381812.537البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساٌه ابراهٌم عبدالشافى عبدالاله71701

ناجح7447.5365133241.538161538البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوساٌه رشاد عبدالسالم رشاد71702

ناجح78.557.54057.537.5271.0381817.538البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسبسمله ادهم محمد ابراهٌم71703

ناجح62.535314221191.531181437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسحبٌبه محمد حسٌن نور الدٌن71704

ناجح77.53933.540.530220.536181437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسحنان نصر الدٌن جاد احمد71705

ناجح63.5423339.530208.032171437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسخلود ابو السعود رجب احمد71706

ناجح77.56036.555.537.5267.036181435البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسدعاء عبداللطٌف عٌسى عبداللطٌف71707

ناجح67.535.53338.535.5210.033171336البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسروان عصام احمد عثمان71708

ناجح80593656.539270.536171438البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسرٌم خالد على سلٌمان71709

ناجح71.547.533.540.530223.034171437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسرٌهام عبدالحمٌد عبدالغنً احمد71710

ناجح73.553.536.552.533.5249.536181439البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسساره السٌد احمد السٌد71711

ناجح7549.535.552.534246.5361814.537البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسساره رجب مراد محمد71712

ناجح71.5333136.527.5199.534171335البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسساره صبرى محمد احمد71713

ناجح7256.5355436253.5351715.536البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسسعدٌه عاطف محمد حفن71714ً

ناجح77.55736.556.537264.5371714.537البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسسماهر عادل امٌن حسٌن71715

ناجح76.554.5375236256.0351814.538البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسشروق خالد جالل على71716

ناجح704232.54734225.5351714.539البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسشهد عادل محمود احمد71717

ناجح77.560395540271.537181436البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسشٌماء مصطفى النمر عبداللطٌف71718

ناجح453330.536.524.5169.534161337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسصباح هانى محمود خالد71719

ناجح76.54133.54631.5228.536181338البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعلٌاء محمد عبدالغنى احمد71720
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ناجح74.547.534.548.534.5239.536171435البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسفاطمه خالد محمود مصطفى71721

ناجح73523655.537253.535171437البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسفاطمه فتحى حسٌن ابراهٌم71722

ناجح72.55336.54935.5246.532181438البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسكرستٌنا سمٌر فؤاد قدٌس71723

ناجح71.55136.55336248.035171338البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسكنوز عبدالرازق السٌد محمد71724

ناجح6652364535234.036171337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمرٌم اسماعٌل محمد سلٌمان71725

ناجح78.55535.55135255.035171335البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمرٌم محمد عبدالاله عبدالرحمن71726

ناجح795435.54737252.536181337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسملك اشرف صابر محمد71727

ناجح74.550.53645.536.5243.036171337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمنار احمد محمود عبدالنعٌم71728

ناجح70.54834.552.533.5239.0361813.538البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمنار عبدالحمٌد محمد ادم71729

ناجح79574054.533.5264.0371814.536البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمنار مصطفى امٌن سعدالدٌن71730

ناجح7147344534231.034151335البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمٌار مصطفى عبدالرحٌم توفٌق71731

ناجح78.55937.55537.5267.537171337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسندى اشرف محمد عبدالموجود71732

ناجح72.55235.54636.5242.5331813.538البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسندى عمر احمد شوقى احمد71733

ناجح7552.535.54735.5245.5351813.539البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسندى ناصر احمد عبدالرحٌم71734

ناجح71.548.536.55236.5245.0381714.537البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسنوران حمدان ثروت رضوان71735

ناجح77.556395737266.536171636البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسنورهان عبدالناصر محمد على71736

ناجح8059375737270.0381713.537البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسهند ابوالحسن احمد السٌد71737

ناجح75.557365037.5256.038171335البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسٌاسمٌن خالد خلٌفه محمد71738

ناجح77483646.536243.538171337البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسٌاسمٌن خالد عبداللطٌف حسن71739

ناجح77604055.538270.5381715.536البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسٌاسمٌن على عبدالعال ابراهٌم71740

ناجح51.55030.55229213.0321817.538البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةابانوب خلف حبٌب جاد71741
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ناجح56463553.526.5217.032181839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةابرام النمر ادٌب جوده71742

ناجح645637.554.535247.036171837البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةابراهٌم عطاى ابراهٌم على71743

ناجح545732.552.528.5224.533171836البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةابراهٌم عنبر احمد جادالكرٌم71744

ناجح615233.553.531231.030181837البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد عبدالشافى عبداللطٌف71745

ناجح51.55333.555.532.5226.034161838البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةابو السفٌان ابو الفتوح محمود على71746

ناجح525132.54730.5213.028171837البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد ابوالحسن احمد محمد71747

ناجح52433051.529.5206.030171637البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد احمد محمود اسماعٌل71748

ناجح4741.52949.530197.028161638البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد شحات قندٌل71749

ناجح60.55637.554.537245.5331818.536البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد حسان محمد حسب71750

ناجح46463251.529204.5311615.538البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد حسن محمود اسماعٌل71751

ناجح525329.55435223.533161837البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد رافت محمود احمد71752

ناجح65.55536.552.535244.535181735البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد زٌن العابدٌن عبدالعلٌم سلٌمان71753

ناجح555030.55234221.5341817.537البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحٌم عثمان عبدالرحٌم71754

ناجح4547.5305321.5197.030181736البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد عبدهللا همام عبدهللا71755

ناجح42.538.53047.528186.531181537البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد عدلى شعبان على71756

ناجح58.555.531.55333231.5331816.538البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد علً سعد عل71757ً

ناجح46.552.531.55235217.532181838البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد فرج هللا ابو الفضل احمد71758

ناجح4750.53251.534.5215.530181738البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد مخلف حسٌن احمد71759

ناجح58.557345636241.5321818.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد مصطفى السمان على71760

ناجح44.5433247.529196.0311616.537البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد مصلح احمد على71761

ناجح77.551.538.557.539264.036181936البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاحمد نصرالدٌن احمد هاللى71762
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ناجح56.5463554.535227.031181837البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسامه جمال حلمى جرٌس71763

ناجح4844355229.5208.532181838البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسالم على السٌد احمد71764

ناجح66.546375034233.534181836البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسالم فتحى السمان محمود71765

ناجح52.53730.54621187.033181637البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسالم ممدوح عبدالحمٌد محمد71766

ناجح5739305125.5202.5321616.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسماعٌل حسن ابراهٌم احمد71767

ناجح77.556.5405839271.036191934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسماعٌل خالد احمد محمود71768

ناجح7557.53954.538264.036191935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاكرم عبدالحفٌظ على جاد هللا71769

ناجح59.546365430.5226.031181834البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةالحسٌنى حمدون على محمد71770

ناجح76.5573957.535265.034181833البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةالسٌد احمد السٌد محمد71771

ناجح533636.547.529202.031181835البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاٌمن  فوزى جادهللا سدراك71772

ناجح5746375231223.0341817.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاٌمن محمود مصطفى محمود71773

ناجح66.549.537.555.534243.036181933البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاٌهاب احمد اسماعٌل احمد71774

ناجح73.5533954.538258.0341818.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاٌهاب عبدالرازق عبدالحمٌد عبدالرازق71775

ناجح64.546.537.54733228.534161934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاٌهاب على جاد محمد71776

ناجح7556.5386038.5268.033181934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةبسنتى اسعد حكٌم جوده71777

ناجح473723.53920166.529181235البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةبشار ابوالدهب ٌوسف محمد71778

ناجح4938.5315230200.5291516.533البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةبكر محمد جاد محمد71779

ناجح52.544.534.551.523206.031181934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةبٌشوى اٌمن بخٌت جاد71780

ناجح554734.553.531221.0341818.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةتامر محمود عبدالراضى محمد71781

ناجح4946354726203.031181934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةتامر مرٌد جوده سدراك71782

ناجح5341365135216.034181735البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةجاد عبدهللا جاد عبدهللا71783

(928)



ناجح41.539354828.5192.031181734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةجرجس عزت بخٌت موسى71784

ناجح5839.5364924.5207.032181833البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةجمال الدٌن شعبان عبدالموجود عبداللطٌف71785

ناجح4639344931.5199.532181934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةحسام حاتم فاروق عبدهللا71786

ناجح47.5302046.530.5174.532181535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةحسام عبدالحكٌم سعد الدٌن محمد71787

ناجح46373545.531.5195.030181735البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةحسن اشرف حسن عبدالراضى71788

ناجح6440385137.5230.535181734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةحسن البدراوى حسن جاد هللا71789

ناجح514036.55036213.534181933البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةحسن عابدٌن عبدالاله محمد71790

ناجح654334.550.531224.036161732البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةحمدى عبداللطٌف خلٌفه عطاهلل71791

ناجح5542.536.55033217.034181734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةخالد اسعد محمد احمد71792

ناجح51.5403748.535212.034181935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةخالد عز الدوله ابو الفتوح عبدالاله71793

ناجح604138.54836223.534181932البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةخالد فؤاد على احمد71794

ناجح4339.53243.528186.032181734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرجب حسنى حسن محمد71795

ناجح6139.538.55122.5212.535181935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرمضان على محمد حسب71796

ناجح56.5393651.534.5217.535181833البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرمضان محمد رمضان محمد71797

ناجح4841.53647.532.5205.531181735البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرومانى فوزى جادهللا سدراك71798

ناجح52.540.5375135216.030181935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرومانى نبٌل حشمت خٌر71799

ناجح66.5424050.537236.0321817.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرومانى نصرت عطاهلل سدراك71800

ناجح42.538.53546.533195.532161633البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةزٌاد احمد حماد محمود71801

ناجح51.537.53447.533203.532171634البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةسامح بوسامه سٌف النصر محمد71802

ناجح6641.54050.536234.0311813.533البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةسامر عٌاد بخٌت ٌوسف71803

ناجح60574053.535.5246.035181834البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةسلطان فرج عبدالراضى احمد71804

(929)



ناجح64.554.539.55537250.5331516.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشهاب عبدالرازق عبدالحمٌد عبدالرازق71805

ناجح55.543.536.553.534223.0341616.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةطارق حاتم عبدالحمٌد محمد71806

ناجح5255.5385535235.533171834البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةطارق حماده تحسٌن عبدهللا71807

ناجح695738.555.534254.037171934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةطارق عبدهلل جاد جاد هللا71808

ناجح69.557.5405836.5261.5341718.532البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةطارق مدكور ابراهٌم على71809

ناجح4849395333222.033171834البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعاصم وفقى عبدالعظٌم عالم71810

ناجح55.554.54054.534238.533181932البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد حمدى سٌف النصر محمد71811

ناجح45.542.5374324.5192.5251612.533البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد مشوادى عبدالحمٌد احمد71812

ناجح4137.536.553.535203.532171334البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرازق محمد عبدهللا احمد71813

ناجح42.543.5375233208.0301616.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حشمت عبدالحمٌد محمد71814

ناجح68514056.536.5252.0311818.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن طارق على جاد71815

ناجح49483952.531219.532171834البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبدهللا عبدالحمٌد عبداللطٌف71816

ناجح5545.538.549.524212.5261615.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عثمان سلٌم محمد71817

ناجح53.535.53344.528.5195.022161635البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عزالدٌن احمد عبدهللا71818

ناجح5547.537.553.534227.5351818.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد احمد عبدالظاهر71819

ناجح67.559406039265.5381818.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد احمد عبده71820

ناجح75.5594057.538270.034181935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد اللٌثى ٌوسف71821

ناجح76.559.54056.537.5270.037181934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد رٌاض محمد71822

ناجح544437.55331219.534181935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن نصرت حسن رمضان71823

ناجح73.542.5395327.5235.5381818.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالشافى فتحى عبدالشافى عبداللطٌف71824

ناجح775239.556.537.5262.537181633البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز حربى على احمد71825
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ناجح73.545375637248.537171634البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز عرفات عبدالعزٌز محمد71826

ناجح68.544.5304833224.0311614.532البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز محمد حلمى محمد71827

ناجح7552385037252.033161634البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالفتاح محمد عبدالفتاح محمد71828

ناجح71.5363749.532.5226.530161335البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدالاله عبدالشكور عبدالاله عبدالرازق71829

ناجح74.542.53752.535241.533161834البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف ٌوسف عبداللطٌف على71830

ناجح76.549395636.5257.034181935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدهللا حربى على احمد71831

ناجح76.550.54054.536257.537181933البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد فاروق عبدهللا71832

ناجح473130.536.525.5170.532161434البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد محمد عبدالحافظ71833

ناجح77.54738.553.535251.5351816.533البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدهللا ممدوح عبدهللا محمود71834

ناجح76513952.537.5256.034171735البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبده ناصر عبدالاله فؤاد71835

ناجح75.536.537.54832.5230.033161634البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعالء نشات محمد عبداللطٌف71836

ناجح6639334936.5223.535171734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعلى احمد محمد سلٌم71837

ناجح68.54733.55236237.036161635البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعلى البدراوى عبدالاله ابوطالب71838

ناجح7852.5375138256.537161634البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعلى عبدالناصر على حسانٌن71839

ناجح63.5433649.534226.035161535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعلى عزت بخٌت عساف71840

ناجح53.544.5334431206.0311613.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعلى محمد حسن على71841

ناجح785139.554.537260.036171634البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعماد شمس الدٌن على محمد71842

ناجح724236.547.536.5234.5361713.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعمر الدٌب احمد مصطفى71843

ناجح78.551.539.55135255.5371716.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعمر عزالدٌن عبدالحمٌد محمد71844

ناجح765439.55336.5259.0371714.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعمر عزالدٌن على عبدالمجٌد71845

ناجح6046.534.544.523208.530151533البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعمرو احمد محمود سلٌم71846
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ناجح6750365134.5238.531151634البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعمرو فرغلً احمد حفن71847ً

ناجح68504054.536.5249.032171933البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعمرو محمد زٌن العابدٌن امٌن71848

ناجح77.551405437.5260.035171935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفادي طلعت ابو الٌمٌن جاد هللا71849

ناجح60.543.537.552.534.5228.531161934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفارس عبدالفتاح خلف محمد71850

ناجح72.55437.551.535.5251.033181835البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةكرٌم حارس عبدالكرٌم محمد71851

ناجح6147.5374934228.5321819.533البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةكرٌم محمود على سالم71852

ناجح73.553.53954.535255.5331718.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةكرٌم محى الدٌن على جاد هللا71853

ناجح57.540.532.543.532.5206.529141635البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةكرٌم ٌاسر جادالكرٌم عبداللطٌف71854

ناجح724636.552.535242.034181733البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمجاهد حمدى زٌن العابدٌن امٌن71855

ناجح7043.534.55030228.033171734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم مصطفى ابراهٌم71856

ناجح61.534.53851.534219.5301618.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالحمٌد على71857

ناجح6047.53850.532.5228.532151733البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدهللا جادهللا71858

ناجح54.544.5384536218.030141934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد احمد عبدالرحٌم71859

ناجح4846.537.549.535.5217.032151935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد احمد حسانٌن71860

ناجح63.542.538.55135.5231.0311817.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد اسماعٌل محمد على71861

ناجح7745.53953.537252.0341817.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف الدٌب احمد71862

ناجح60.53935.54333211.028151635البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد السادات عبداللطٌف محمد71863

ناجح5847.53350.535224.0301618.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد عبدالاله عرابى71864

ناجح53.54837.55233.5224.5301819.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى محمد على71865

ناجح5846375034.5225.529161935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد سعد على محمد71866

ناجح5935.523.542.532.5193.028151734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد صفوت محمدٌن على71867
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ناجح71.54336.551.532234.528141733البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد على عبدالحمٌد على71868

ناجح68.540.535.55032226.530141635البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد عماد عثمان محمود71869

ناجح67.540.52546.532211.5271516.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد محى الدٌن جاد الكرٌم عبدهللا71870

ناجح76.547.538.55236.5251.028171735البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد محى الدٌن محمد ابراهٌم71871

ناجح78463851.536249.5281716.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد مدحت محمد احمد71872

ناجح77.550385236.5254.030171533البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمد نشات احمد عبدالكرٌم71873

ناجح7043.53548.535.5232.527171734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود اشرف فاروق مصطفى71874

ناجح72.538.52947.533220.532151634البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود بدوى محمود امٌن71875

ناجح694138.547.535.5231.5271614.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود حسنى عبدالعزٌز محمد71876

ناجح68.538.536.549.533226.027151535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود حمدى حسن محمد71877

ناجح7140.534.54831225.0271616.533البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود عابدٌن احمد على71878

ناجح71.539.53852.535.5237.029161735البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود عابدٌن محمود عبدالمجلى71879

ناجح71.54534.553.535.5240.028161734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود عادل على ابوالقاسم71880

ناجح80463950.536251.532181734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالفتاح محمود مصطفى71881

ناجح744528.54936232.529141535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود عفٌفى السٌد قناوى71882

ناجح7239.537.550.534.5234.027161534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود فتحى احمد محمد71883

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود فٌصل محمد ابراهٌم71884

ناجح73.54635.55236.5243.532191535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود ماهر زغلول تمام71885

ناجح74.538.5365036.5235.527151533البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد على71886

ناجح72.541.533.552.533.5233.527141534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عبدالمبدى محمود71887

ناجح593438.54533.5210.034161835البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد هاللى احمد71888
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ناجح60353846.534.5214.035171935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود مصطفى فاوى احمد71889

ناجح60.535.535.537.534203.0371718.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمروان محمد جادالكرٌم بخٌت71890

ناجح55.532.531.53833190.5351718.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى اسعد سعٌد عبدالسٌد71891

ناجح5034363535.5190.532171934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى البنا احمد السمان71892

ناجح46.532.533.53930.5182.030141735البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى الدكتور خالف محمد71893

ناجح805639.558.538.5272.536171733البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى عادل صالح محمود71894

ناجح57.533.531.54635203.530171734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى كامل محمد حسب71895

ناجح5536.53651.529.5208.5331518.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى لطفى عبدالحفٌظ عالم71896

ناجح73.538.5395437242.035171934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود عبدالفتاح محمود71897

ناجح69.539365034.5229.035161933البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمصطفى ناصر رجب بكرى71898

ناجح805539.55938271.5391618.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمصعب عبدالحفٌظ عبدالعزٌز محمد71899

ناجح533436.54931203.5361817.535البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمعتمد محمد حمدان على71900

ناجح624037.549.536225.032.5161833البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمكسٌموس مٌالد سعٌد جوده71901

ناجح483528.549.533194.027181934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمنتصر عبدالناصر محمد عبدالحمٌد71902

ناجح653437.55136223.534.5181935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمنسى بولس صابر ساوٌرس71903

ناجح76.54736.550.535.5246.036181933البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمؤمن عادل محمد احمد71904

ناجح73.54138.551.535239.533181934البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمؤٌد اشرف احمد احمد71905

ناجح59.537.537.547.533215.033.5181935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمٌكل فوزى جرٌس سٌدهم71906

ناجح47.534.5354131.5189.534181634البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةهانى عثمان محمد عبدالاله71907

ناجح46.5353645.531.5194.533181935البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةهشام على نورالدٌن احمد71908

ناجح45.53526.542.535.5185.0331717.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةهشام محمد محمود موسى71909
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ناجح46.535.5324834.5196.533161635البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةوائل انور احمد محمد71910

ناجح49.544364936214.534181633البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةولٌد شحاته محمود محمد71911

ناجح5744.53751.537227.035181734البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةٌسى مخائٌل رٌاض ابراهٌم71912

ناجح41.53935.55234.5202.536181735البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةٌسى مرعى عطا هللا سدراك71913

ناجح554637.55435.5228.035181633البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةٌوحنا ابراهٌم محروص جوده71914

ناجح53.549.537.551.534.5226.534181834البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةٌوسف حسٌن حسن رمضان71915

ناجح4230.524.53623156.0271612.534البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةٌوسف شحاته الهادى عبدالمبدى71916

ناجح63.53635.553.536224.537161839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالكبٌر عبدالشافى عبداللطٌف71917

ناجح423533.55235197.5291816.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةٌوسف عصام شمس الدٌن كامل71918

ناجح55.538335133.5211.035161739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةٌوسف محمدابوالدهب احمد حسن71919

ناجح52.540.5314934.5207.5331817.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةابتسام حسن عثمان محمد71920

ناجح8058.536.55636267.0361817.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاروه محمود جاد هللا احمد71921

ناجح42.54034.55229198.0311613.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاروى عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم71922

ناجح74.553.53750.538253.537181839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسراء اسماعٌل فاوى احمد71923

ناجح77.5594058.539.5274.5381818.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسراء حربى على احمد71924

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسراء عرفات عكاشه ادم71925

ناجح5342.5334829.5206.0341818.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسراء فرج هللا محمد مصطفى71926

ناجح77.560405940276.5371817.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسراء محمد سٌف النصر احمد71927

ناجح5747.535.550.535225.534181939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسماء حسنى اللٌثى حفنى71928

ناجح65353850.536224.535181839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسماء زٌدان جاد عبدهللا71929

ناجح51313237.527178.5311817.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسماء سهم اللٌل ملٌجى عبدالراضى71930
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ناجح433533.54021.5173.0321817.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسماء صفوت فاروق مصطفى71931

ناجح4231.531.535.524.5165.031181639البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسماء عبدالحمٌد كمال الدٌن احمد71932

ناجح48.5323639.523179.032161739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسماء على عزالدٌن على71933

ناجح673534.546.536.5219.533181739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاسماء محمود حمدان محمد71934

ناجح74.539375231.5234.033171639البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةالهام عمر فتح الباب محمد71935

ناجح77.553405736263.5331816.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةامنٌه فتحى محمد احمد71936

ناجح46.5343439.525179.032171639البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةامٌره اشرف حسن عبدالراضى71937

ناجح63.534.534.537.523193.0241816.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةامٌره خٌرى محمد جادالكرٌم71938

ناجح5034.532.533.522.5173.030171539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةامٌره عاصم سعدالدٌن محمد71939

ناجح51.534.5333526180.0331616.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةانتصار فتحى حسٌن هاللى71940

ناجح7233.5353627203.537181739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةانغام مصطفى عبدالعزٌز عرابى71941

ناجح71.535.53339.526.5206.0341815.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاٌمان اٌمن السٌد احمد71942

ناجح55.531.53539.526.5188.034181539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاٌمان سعد محمود عبداللطٌف71943

ناجح63.5363644.536.5216.5331615.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاٌمان شعبان حمدان احمد71944

ناجح77.55939.545.537258.5371819.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود احمد ابراهٌم71945

ناجح44.53531.53625172.035181739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاٌه اسماعٌل عبدالحمٌد احمد71946

ناجح7337.537.541.527216.531181839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةاٌه اٌهاب عاطف كمال الدٌن71947

ناجح73.536.5363924209.0331816.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةبسمه شحاته محمود امبابى71948

دور ثانى11.51151.520.0107519البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةبسمه هالوي االقرع عبود71949

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةتٌسٌر اٌمن مسعد محمود71950

ناجح68.549.5355831.5242.535191939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةتٌسٌر محمد محمود قناوى71951

(936)



ناجح805439.554.537.5265.537191939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةجمٌله احمد عبدالفنى جاد71952

ناجح6545364932227.033171939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةحبٌبه العجمى احمد هاللى71953

ناجح7255.5405737261.536191839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةحبٌبه مصطفى عطا هللا مصطفى71954

ناجح75.55338.55536258.035191939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةحمٌده خلف عثمان عبدالرحٌم71955

ناجح78.545.534.552.535246.030191939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةحنان عاصم محمد على71956

ناجح70.547.53852.534242.5321918.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةخلود جمال محمود مصطفى71957

ناجح6339383935.5214.529191939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةخلود عبدالباسط عبدالحمٌد جاد هللا71958

ناجح65.542.536.551.527223.030161339البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةخلود محمد على احمد71959

ناجح78.5564058.539272.035181939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةدالٌا ممدوح عبدالفتاح عبدالمبدى71960

ناجح5943365230.5220.533181939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةدعاء حربً عطاهلل محمد71961

ناجح68.55137.546.535238.5321916.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةدعاء عادل ابوالحمد محمد71962

ناجح80584056.539273.540191939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةدنٌا عبدالحفٌظ عبدالعزٌز محمد71963

ناجح77.55939.558.538.5273.038191939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةدنٌا عثمان محمد عثمان71964

ناجح61.550405535.5242.033191939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةدنٌا عزالدٌن على حمٌد71965

ناجح695936.55438.5257.035181939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةدنٌا مصطفى عبدالعلٌم احمد71966

ناجح644139.552.532229.0311618.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةدٌنا عنتر عبدالعال عبدالرحٌم71967

ناجح75564057.536.5265.035161839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرانٌا اسعد محمد عبدالمجٌد71968

ناجح8059385738.5272.539191939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرانٌا عادل فتح الباب محمد71969

ناجح69.543.5385736244.0321816.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرانٌا وحش محمد على71970

ناجح67.540395534.5236.0311718.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرجوه محمود على احمد71971

ناجح544837.538.535213.036171739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرحاب حسان عبدالحمٌد احمد71972
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ناجح56.550374636225.536191839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرحاب صالح محمد عثمان71973

ناجح47.54936.537.534204.535161739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرحاب عصام احمد محمود71974

ناجح74563946.538253.538181939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرحمه حارس احمد ابراهٌم71975

ناجح585038.54535.5227.037191939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرضوه رافت محمد حمٌد71976

ناجح7755.539.555.538.5266.038181839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرنا حسٌن صبرى توفٌق71977

ناجح64.55238.535.534224.5361817.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرندا عزالدٌن محمد على71978

ناجح675737.541.538241.0361718.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةزهره رضوان مصطفى صادق71979

ناجح55.556.538.547.535233.036181939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةزٌنب بومدٌن عبدالحمٌد محمد71980

ناجح404330.53225170.5341513.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالناصر محمد احمد71981

ناجح54.552.535.537.536216.034191939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالواحد عبدالعاطى محمد71982

ناجح7156.539.54839254.039191839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةزٌنب على السٌد محمد71983

ناجح74.55739.559.537.5268.0381918.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةساره اسماعٌل رشوان دردٌر71984

ناجح554438.53934210.5341916.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةسماح احمد خلٌفه محمود71985

ناجح55423935.532.5204.036171839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةسماح نبٌل عبدالقادر محمد71986

ناجح77.5564059.537.5270.537191539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةسها رشاد فتح الباب احمد71987

ناجح56.552.539.54535.5229.0361917.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةسها وجٌه ابوالوفا اللٌثى71988

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةسهٌال حمدى جادالكرٌم عطا71989

ناجح55.551.5364035218.0371818.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشاهٌناز على احمد جاد هللا71990

ناجح63.557.53947.537.5245.038181839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشربات ناصر حربى عٌد71991

ناجح4057.5403233202.536101939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشرٌن عبدالشافى محمد السٌد71992

ناجح6940374436226.038161739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشفاء عبدالغفار محمود عبدالموجود71993
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ناجح5134.525.537.531.5180.0301715.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشهد احمد صالح حسٌن71994

ناجح765339.554.540263.0391916.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشهد احمد عبدهللا احمد71995

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشهد حسٌن الصادق عبدالجواد71996

ناجح5235.529.541.529187.5291816.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشهد عبدالناصر محمد سلٌم71997

ناجح7750395435.5255.538191739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشهد محمد السٌد محمد71998

ناجح76.550405235.5254.039191739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشهد ٌاسر عبدالرازق هارون71999

ناجح7047.53748.535238.0361916.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد عبدالحمٌد احمد72000

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد عطا هللا محمد72001

ناجح77.548.5405235.5253.5351916.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشٌماء العربى عبدالواحد على72002

ناجح58.5423344.533.5211.5341915.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشٌماء الفولى ابورحاب حسوبه72003

ناجح73.549354638.5242.039191739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشٌماء شعبان احمد محمد72004

ناجح7654394938.5256.5391916.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشٌماء قناوى محمود قناوى72005

ناجح78.55539.54939261.035191739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشٌماء محمود حسن محمود72006

ناجح73.54833.546.537238.536191639البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةشٌماء مصطفى محمود احمد72007

ناجح63.535.5284333203.038181639البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةصابرٌن عكاشه عبدهللا جادهللا72008

ناجح72.54632.54437232.033181439البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةصدٌقه على عبدالراضى السٌد72009

ناجح735039.55538255.5381814.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعائشه عالء الدٌن على الشمندى72010

ناجح53.531.524.541.535186.0381816.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبٌر عبدالفتاح السمان على72011

ناجح73.558405837266.535191739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعزه اشرف محمد احمد72012

ناجح75.549394737247.532191839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعزه حازم محمود محمد72013

ناجح73.53438.55336235.0291916.540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعال عدنان محمد رشاد محمد72014
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ناجح71.538334736225.532191839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعلٌاء عمر السٌد على72015

ناجح63.536.530.548.528.5207.534191740البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةغاده عبدالاله محمد عبده72016

ناجح73.53536.554.536.5236.0301916.540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد عبدالعظٌم احمد72017

ناجح57.53437.55336218.031181740البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد محمود احمد72018

ناجح71.535.5395334.5233.532191739البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه المشوادى جاد جاد هللا72019

ناجح653139.545.536217.0341916.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدهللا همام عبدهللا72020

ناجح6335365535.5224.530171639البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه لدهم السٌد عبداللطٌف72021

ناجح50.53233.54536197.036191640البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد احمد محمود72022

ناجح63.533.539.551.535.5223.5351816.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفرح على حسٌن عبدالحمٌد72023

ناجح7433.539.55635.5238.5361917.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفرحه ابراهٌم مصطفى ابراهٌم72024

ناجح6034.536.554.536.5222.0351915.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفرحه السٌد محمود السٌد72025

ناجح74.536395636241.5361915.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةفرحه اٌمن محمد رشاد72026

ناجح75.536.539.554.536242.0361916.540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةلقاء عمر احمد محمود72027

ناجح73.540.538.55133.5237.034191639البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةلٌلى حماده السٌد احمد72028

ناجح6233.538.553.536.5224.030191740البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمارٌنا حلٌم سلٌمان ٌوسف72029

ناجح75443955.536.5250.038181540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمنار خٌرى محمود مصطفى72030

ناجح70.536.53954.535.5236.034191740البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمنار عبدالغنى جاد محمد72031

ناجح78583957.538270.537191640البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمنار عطاى محمد ٌوسف72032

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمنار محمود على احمد72033

ناجح4934.532.547.535.5199.028191639البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمنار محمود محمد على72034

ناجح795539.55739269.5351917.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمنه خالد عبدالحمٌد جادهللا72035
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ناجح734435.542.534.5229.531181740البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمنه عبداللطٌف محمود عبداللطٌف72036

ناجح79.554385736264.5351917.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمنى ابوالحجاج زٌن العابدٌن امٌن72037

ناجح58443847.534.5222.032181540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمنى ابوالسعود حسن عبدالراضى72038

ناجح77.55839.554.535264.5311918.540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمونٌكا متى فرٌد جوده72039

ناجح79.55239.55237.5260.535191840البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمٌاده ابوالسعود ابوالوفا سلٌمان72040

ناجح7343.53848.531.5234.535191740البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمٌار زٌن العابدٌن حربى عٌد72041

ناجح7749.5385439257.535191639البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةناهد احمد محمد احمد72042

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنجالء احمد مهران عطا هللا72043

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنجوان السٌد عبدالحفٌظ السٌد72044

ناجح573339.547.536213.033161439البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنداء السٌد احمد عبدالاله72045

ناجح68.544.539.548.537238.0341816.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنداء عبدالفتاح جادالكرٌم عطٌت هللا72046

ناجح76484047.535.5247.035181640البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةندى محمود جاد محمد72047

ناجح77.55139.55639263.033191839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةندى ٌاسر عبدالحمٌد عبداللطٌف72048

ناجح63.546.5395036235.028191640البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنرجس سعودى ثابت فخرى72049

ناجح6848.536.545.535233.5301817.540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنرمٌن ابوالفضل عبدالفضٌل حسٌن72050

ناجح76.54338.545.533.5237.0331716.540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنرمٌن حمدى احمد محمد72051

ناجح62.547.538.55130.5230.030121639البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنشوى عبدالقوى فواز عٌد72052

ناجح7249395637253.0331717.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنوال احمد محمد محمد72053

ناجح59453647.531218.532151539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنورا احمد عبدالشافى سلٌمان72054

ناجح72.551.538.552.537252.034161740البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنورا محمد احمد محمد72055

ناجح76.557395937268.535181839البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنورهان احمد محمد احمد72056
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ناجح6545.5305534.5230.0311617.540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنورهان اسعد محمد عبداللطٌف72057

ناجح4748.5395336223.5321718.540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنورهان الهادى عبدالحمٌد احمد72058

ناجح7447.53955.535.5251.534151840البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنورهان ثروت فاروق مصطفى72059

ناجح76.553.53454.535.5254.0341818.540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنورهان عاصم عبداللطٌف احمد72060

ناجح73.551.53752.530244.5341618.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنورهان عبدالناصر احمد امٌن72061

ناجح5953.5405534.5242.0351817.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةهاجر راغب عبدالعلٌم سلٌمان72062

ناجح7658405636.5266.535171939البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةهدى منٌر مصطفى محمود72063

ناجح7451.537.551.535249.5341818.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةهدٌر حسن عالم محمود72064

ناجح7353.539.55535.5256.5351717.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةهند دٌاب غانم حسن72065

ناجح74.552.5395834.5258.535171840البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةهٌام حمدى محمود امبابى72066

ناجح74.557.5395735.5263.5341818.539البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةهٌام مخلوم عزالعرب محمد72067

ناجح72533755.537.5255.0341716.540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةوفاء ابراهٌم عبدالاله احمد72068

ناجح7453.538.55537.5258.5351817.540البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةٌسرا عزالدوله محمد ابراهٌم72069

ناجح68.55837.56037.5261.5371516.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة ابراهٌم عبدالحمٌد محمد محمود72070

ناجح69.557.54053.533253.5331615.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة ابوالعال جادالكرٌم ابوالعال محمد72071

ناجح7059.5395536.5260.034151738البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة احمد السٌد حمدان سلطان72072

ناجح6144.54046.537229.032151538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة احمد سلٌم بركات محمد72073

ناجح6545.5405231.5234.034161638البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة احمد عادل عابدٌن محمود72074

ناجح68.5494055.537250.032161938البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة احمد عزالدوله محمد محمود72075

ناجح76.560405939274.5351619.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة اسالم احمد على قاسم72076

ناجح77604058.537.5273.0361719.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة السٌد عبدالباسط عبدالحافظ محمود72077
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ناجح53.531214320.5169.025131038البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة امجد جمال محمود حسٌن72078

ناجح70574056.533.5257.034171938البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة بهاء على محمود اسماعٌل72079

ناجح6353405635247.033171738البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة جمال كمال تغٌان احمد72080

ناجح7858405938.5273.536151939البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة حسام عبدالناصر محمد احمد72081

ناجح594739.55634235.532151739البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة حسٌن احمد محمود صادق72082

ناجح72584057.537264.5351619.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة حسٌن عبدالباسط احمد احمد72083

ناجح71.5574054.537260.0361617.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة حسٌن محمود احمد حسن72084

ناجح65.5523856.536.5248.5371518.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة حمدان محمد حمدان عبدالموجود72085

ناجح66.55437.55434.5246.5341516.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة خالد حسان سلٌمان محمد72086

ناجح786039.56038275.5361619.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة زٌاد اسعد رشاد فرغل72087

ناجح76.558.539.558.537.5270.5361519.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة زٌاد خلف الطماوي احمد72088

ناجح70.55937.55936262.033161839البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة عبدهللا ناصر السٌد محمد72089

ناجح57.5443948.533222.0321317.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة عمرو خالد خلف محمد72090

ناجح72.552.539.558.537260.0361718.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة عمرو عبدالخالد محمد حسن72091

ناجح72.55239.55938.5261.5361718.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة فهد عبدالعزٌز على قاسم72092

ناجح69.549.539.555.533247.0341619.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة كاظم دٌاب محمد على72093

ناجح72.551.54058.537.5260.0361719.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة كرٌم صبرى عصران احمد72094

ناجح69.551.5385736252.034171939البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة محمد جمال احمد مرسى72095

ناجح6643.5305431224.530131839البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة محمد جمال زكى احمد72096

ناجح75.552.5396038265.0351519.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة محمد حسنى محمد محمود72097

ناجح5849.531.555.527.5222.0311519.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة محمد طارق فاٌز عبداللطٌف72098
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ناجح7151.5385732.5250.0351619.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة محمد هانى محمد عبدالحمٌد72099

ناجح7553.537.557.537260.5341819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة محمود رافت محمود حسن72100

ناجح64.55129.55234231.0331819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة محمود محمد سٌف الملوك الظهرى72101

ناجح72.552.537.55637255.5351819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة محمود مصطفى محمد امٌن72102

ناجح67.552.531.55833.5243.0361819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة محمود نشات محمود فرغل72103

ناجح59.549.534.55434.5232.0371819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة مصطفى ماهر عبدهللا حسٌن72104

ناجح76.554.538.55738.5265.0351819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة معتز محمد احمد احمد72105

ناجح7856.539.558.539.5272.0331819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة اسراء عبدالرحٌم حسٌن محمد72106

ناجح76.559.539.558.537.5271.5341819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة االء جمال احمد احمد72107

ناجح7452375939261.0371819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة امنٌه السٌد محمد السٌد72108

ناجح72.553.535.558.537.5257.5351819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة امٌره ثروت حسٌن محمد72109

ناجح65.539.533.55836.5233.039161838البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة انتصار مظهر حمدان ابراهٌم72110

ناجح72.554.536.55937.5260.0341819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة انجى اٌمن محمد مصطفى72111

ناجح70.550.534.55436.5246.0331819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة اٌمان حسن محمود على72112

ناجح685131.550.536237.0321619.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة اٌمان خالد عمران احمد72113

ناجح75.55738.55736264.0351619.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة اٌمان عبدهللا ابراهٌم مرسى72114

ناجح72.554.535.555.536.5254.5351819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة بشاٌر جصاص احمد اسماعٌل72115

ناجح6454.536.55636247.0331819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة خلود خالد ابوالسعود محمد72116

ناجح77.55837.558.535266.5361819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة خلود على عبدالحفٌظ على72117

ناجح6654.53557.537.5250.5361819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة خلود محمد جادالكرٌم محمد72118

ناجح66.556.535.555.533247.0341819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة دنٌا على البدرى محمد72119
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ناجح705135.554.537248.0341819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة دٌنا محمود محمد ٌونس72120

ناجح6843335437235.0331819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة راندا عصام الظهرى محمد72121

ناجح73.5543656.536.5256.5351819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة رانٌا ابوالعال محمد سلٌم72122

ناجح6643.53446.532222.0351619.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة رحاب محمد عبدالهادى محمود عثمان72123

ناجح68.553.53758.536253.5341819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة رضوى احمد جالل فهمى72124

ناجح77.559405938.5274.0361819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة رنا عبدالباسط محمد على72125

ناجح66.551.536.551.534240.0321819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة رٌهام العبد ابوزٌد محمد72126

ناجح70.5583454.538255.0351819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة زكرى فراج االمٌر احمد72127

ناجح75.5564056.536.5264.5341819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة زٌنب دٌاب موسى جاد72128

ناجح74.55436.55537.5257.5341818.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة سمر محمد محمود احمد72129

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة سهام السٌد احمد احمد72130

ناجح69.557365434250.5331619.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة سهام حازم قوت عبداللطٌف72131

ناجح6938.53355.533.5229.5351819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة سهام قدرى محمد احمد72132

ناجح5334.53348.533202.0331819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة شاهنده محمود محمد على72133

ناجح74.5593959.540272.0361819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة شهد ابوالسعود محمود سلطان72134

ناجح6554.5355736.5248.0291819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة شٌماء السٌد احمد محمد72135

ناجح75573759.536264.5301819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة صفاء حارس صادق محمود72136

ناجح50.54428.555.532.5211.0311819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة عبٌر احمد عزالدٌن احمد72137

ناجح62.55538.55839.5253.533181938البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة عبٌر عمر احمد احمد72138

ناجح56.5423656.535226.030161939البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة فاطمه عابدٌن على احمد72139

ناجح5740.531.55432.5215.531161838البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة كرٌمان مصطفى اسماعٌل على72140
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ناجح80604059.540279.5361819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة مرٌم عادل احمد برعى72141

ناجح76.5544059.539.5269.5361819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة مرٌم ٌسرى صبرى حسن72142

ناجح52.536.535.55735.5217.0321619.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة ملك عاطف ابوالمكارم محمد72143

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة ملك محمد شعبان عبدهللا72144

ناجح77.5563959.540272.0361819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة منار احمد عبدالجواد احمد72145

ناجح5357.537.558.537.5244.0341819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة منار حسن فهمى حسن72146

ناجح5647315736.5227.5321819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة منار عزام قوت عبداللطٌف72147

ناجح5640.531.555.533216.5341619.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة مٌار فتحى برهام احمد72148

ناجح5243.531.555.532.5215.0341619.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة نانسى حسنى محمد احمد72149

ناجح7758385940272.0381819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة نجوى عبدالمحسن احمد عطٌه72150

ناجح5454.537.556.536.5239.0341619.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة ندى خلٌفه احمد رفاعى72151

ناجح72.554.53459.533.5254.0361819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة ندى صابر احمد محمود72152

ناجح67.554.53859.536255.536181938البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة نرمٌن ناصر عبده احمد72153

ناجح785539.555.535.5263.5401819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة نسرٌن عبدالناصر عبدالحافظ محمود72154

ناجح785839.558.537.5271.540181938البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة نهاد نوح حمدان السٌد72155

ناجح77.5573653.534.5258.538181938البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة نهال ابوالدهب الظهرى محمد72156

ناجح7754.53557.533.5257.5391819.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة نٌللى محمد محمود محمد72157

ناجح6549.536.557.528.5237.0381818.538البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة هاٌدى احمد طه احمد72158

ناجح7654365737260.037181838البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة هبه محمود محمد دروٌش72159

ناجح7353.536.55635254.038181938البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة هدى عٌد احمد محمد72160

ناجح73.54836.554.531243.5351819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة هند حمدان محمود احمد72161
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ناجح76.55836.554.534.5260.0371618.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة وعد عمر رشاد فرغل72162

ناجح73.55436.555.535254.5371819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة والء قدرى احمد محمد72163

ناجح7759385836268.0401819.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن عبدالمالك عبداللطٌف عبدهللا72164

ناجح7756.5365233.5255.0401619.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن ماهر القرشى عبدالطٌف72165

ناجح74.549.538.550.531.5244.5401619.539البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن محمد ابوخطوه السمان72166

ناجح71.556.5395735259.037.51818.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةابانوب كرم عشم فخرى72167

ناجح55.54230.545.526.5200.0301816.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةابراهٌم اسعد ابراهٌم طاٌع72168

ناجح77.556.5405934267.039181740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةابراهٌم عادل ابراهٌم عبداللطٌف72169

ناجح77.554.538.55934.5264.038181939البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةابراهٌم قدرى محمد احمد72170

ناجح77.546.534.556.532.5247.538181939البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةابراهٌم هانً محمد احمد72171

ناجح6836324928.5213.533161439البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد اسماعٌل امام ابو الحسن72172

ناجح7848.537.55738.5259.535181939البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف احمد حسن72173

ناجح7752.53956.536.5261.535181939البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد بدوي عبدهللا خلٌفه72174

ناجح59.542.533.55226213.5321818.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد حمدون احمد جاد72175

ناجح6645365026223.0371817.539البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد خالد احمد على72176

ناجح75.55436.55834258.038181940البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد رمضان محمد ثابت72177

ناجح55.53427.540.528185.5281616.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد سامى محمد عبدالرحٌم72178

ناجح52.537.5403325.5188.5321613.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد سعد عبدالرحٌم احمد72179

ناجح78.559406037274.533181939البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد شحاته عربً عبدالحمٌد72180

ناجح58.53934.553.527.5213.033181939البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد عامر عبدالحمٌد عٌسى72181

ناجح58.54935.55531229.033181839البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالنظٌر عبدالاله عبدالمبدى72182
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ناجح7554.535.557.533255.5331819.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد على محمد محمود72183

ناجح7652.5335631248.5321817.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد ماهر محمود احمد72184

ناجح59423343.523.5201.0321414.538البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد محمود دٌاب حسب72185

ناجح7954375432.5256.538181939البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد محمود عبدالسالم جاد72186

ناجح5450325131.5218.5341816.537البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاحمد محمود عبدالشافى احمد72187

ناجح4934284228.5181.5291418.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاسامه اسماعٌل بدوى محمود72188

ناجح49.533304426182.5291817.538البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاسماعٌل جمال الدٌن محمد احمد72189

ناجح76.55538.55939268.034181837البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةالحسن شداد صدقى مطاوع72190

ناجح79.5594059.540278.0361817.539البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةالحسٌن شداد صدقى مطاوع72191

ناجح64.536.54052.534.5228.0331817.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةالٌمنى عثمان الٌمنى محمد72192

ناجح7755.5406037.5270.038181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةبهاء عفت محمود محمد72193

ناجح74.5524058.534259.030181539البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةجاد احمد جاد عبدالمبدى72194

ناجح5642.5363727198.5261417.539البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةجمال حمدى جمال احمد72195

ناجح77463556.534248.535161638البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةجمال عبدالناصر ٌوسف محمد72196

ناجح4534.5354526185.5261817.537البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةحسام حسن موسى احمد72197

ناجح774438.55635.5251.0321818.537البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةحسام خالد محمود السٌد72198

ناجح67.53832.55132221.0301819.537البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةحسٌن على عابدٌن جاد الرب72199

ناجح52.545.52943.525.5196.0311416.538البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةحسٌن محمد حسٌن احمد72200

ناجح71.557.5365334252.033161838البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةحماد بخٌت عبدالاله جاد72201

ناجح50472543.525.5191.0311616.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةحمدى عامر بدوى محمود72202

ناجح543828.54025185.531161740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةحمزه عصام الدٌن محمد بدوى72203
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ناجح49382740.527181.534161940البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةحمٌد بلٌغ ابراهٌم احمد72204

ناجح75.559.5375938.5269.5381714.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةخالد علً عبدالاله احمد72205

ناجح52.5453751.531217.0331715.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةرٌاض محسن اسماعٌل محمد72206

ناجح60.546.534.54930.5221.0331615.539البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةزٌاد عصفور الدٌب عبدالاله72207

ناجح4537.529.537.528.5178.030171639البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةزٌاد نبٌل محمد احمد72208

ناجح5145.529.55533.5214.534171939البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةسعد الدٌن احمد محمد كامل72209

ناجح7255.5395834258.5351915.539البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةسعود كلٌب سعدالدٌن عبدالحمٌد72210

ناجح51.541.526.54229.5191.0301717.539البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةشرٌف اشرف حمدون محمود72211

ناجح54.545.537.55233.5223.030171840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةصالح عفٌفً حسن عبدالمنعم72212

ناجح70.554.539.558.534.5257.5341816.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةصهٌب شمس الدٌن نبوت عثمان72213

ناجح5047.531.556.531216.534181640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةطارق عالم احمد ابراهٌم72214

ناجح4841274825.5189.5311618.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةطه علً عبدالرحٌم عبداللطٌف72215

ناجح52.548.535.547.533217.036162040البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعاصم ناصر امٌن احمد72216

ناجح7759.539.558.539.5274.037191838البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعبدالجواد صفوت عبدالجواد حسب72217

ناجح535037.55234.5227.034182039البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعبدالحكٌم اٌمن مكارم الفولى72218

ناجح77.559.539.558.539274.0401917.537البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد حمدى عبدالعزٌز عثمان72219

ناجح51.539.53148.533.5204.036181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن خلٌفه جمال احمد72220

ناجح7143.531.54933228.034182038البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن مبارك السٌد عبداللطٌف72221

ناجح78.559.539.56039.5277.0401814.537البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز امٌن حمام مطاوع72222

ناجح54.541324431.5203.032181339البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب حمدان لبٌب مصطف72223ً

ناجح43.539.526.54825.5183.0321615.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعبده ابراهٌم احمد ابراهٌم72224
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ناجح5244.5294432.5202.0301815.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعزالدٌن عاطف على فولى72225

ناجح44.5362533.523162.030161539البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعصام عبده دٌاب حسب72226

ناجح46.540.526.543.527.5184.5311616.539البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعالء عاطف على فولى72227

ناجح48.54031.549.532201.530161738البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعلى شاهٌن ابوالحمد جاد72228

ناجح755334.556.534253.034181737البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعلى محمد على سعد الدٌن72229

ناجح524234.553.533.5215.534161537البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعلى محمود فتحى احمد72230

ناجح78.5534058.538268.038181737البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعلً عبدالرحمن محمد احمد72231

ناجح7556.537.55734.5260.534181738البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعمر مختار محمد حسن72232

ناجح79593858.536.5271.0391817.538البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعمرو عبدالحمٌد السٌد عبدالحمٌد72233

ناجح46.53425.54127174.0321716.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةكرٌم عامر عبدالمقصود محمود72234

ناجح53.543.52545.530197.5301615.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد جاد محمد72235

ناجح76574057.540270.5361817.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةكٌرلس حسنى حكٌم منصور72236

ناجح7050.5335530238.534191740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحسن محمد نشات محسن احمد72237

ناجح46.53924.538.524.5173.033171440البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد ابو المكارم ثابت عبدالعزٌز72238

ناجح523222.54524175.5251514.539البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد ابو بكر محمد احمد72239

ناجح7658405939272.039181939البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد احمد72240

ناجح78.555.53958.538269.536191739البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد حازم عبدالحمٌد محمد72241

ناجح78.559406037.5275.038191739البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد خالد احمد لبٌب72242

ناجح55483746.532218.533181739البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد خالد جاد احمد72243

ناجح7552.54057.538263.037191740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد سامى عبدالاله جاد72244

ناجح775439.55536.5262.032171740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد سٌف عبدالعلٌم عبداللطٌف72245

(950)



ناجح54.539.5304732.5203.532171540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد شرٌف عبدالمنعم حسن72246

ناجح76.558.539.553.538.5266.536181740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد عادل لبٌب عبدالمبدى72247

ناجح77.556.53958.536267.537171739البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف بدوى محمد72248

ناجح75.557.5405835266.036171739البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد عصفور الدٌب عبدالاله72249

ناجح5944.531.554.530219.536181638البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد عالء فالح احمد72250

ناجح6241.53352.529218.034161638البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد على توغان عثمان72251

ناجح5836.529.544.528.5197.033161540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد على رضا احمد72252

ناجح5538.5295025197.5321815.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد على محمد على72253

ناجح68.541.533.55128222.534181640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد كمال عبدالعلٌم عبداللطٌف72254

ناجح71.531244521.5193.0301814.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد لبٌب صدقى حسٌن72255

ناجح52493856.534.5230.0341815.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد محسن احمد محمود72256

ناجح654824.55332.5223.035161640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد محمود تمساح عبدالرحٌم72257

ناجح75604058.535.5269.038181640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر محمد عبدالرحٌم72258

ناجح49.533284223175.5311615.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر محمد لبٌب72259

ناجح5340.52843.525.5190.5301715.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عابدٌن محمد72260

ناجح70.546.5365832.5243.5361815.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد عبدالرحٌم السٌد72261

ناجح68.54136.549.529224.5361816.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود الشرقاوى محمد عابدٌن72262

ناجح57.538.52750.521.5195.033141540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود جمال عبدالاله احمد72263

ناجح71.54335.554.530.5235.0361815.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود حلمى محمد عٌسى72264

ناجح775839.558.537.5270.540181640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود حمدون محمود برع72265ً

ناجح604237.55628.5224.0361415.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود خالد السمان راشد72266
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ناجح594536.55130.5222.035181640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود خالد حمام قناوي72267

ناجح73.5553956.535.5259.5401617.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود رفعت بخٌت احمد72268

ناجح5845.534.55133222.032161740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود عثمان الٌمنى محمد72269

ناجح5540.5395733224.5301815.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود على احمد على72270

ناجح6640.5365532229.536181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود غدار محمود راٌف72271

ناجح554634.555.534.5225.5301817.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود نصر الدٌن عبدالمنعم احمد72272

ناجح7549405835257.0371817.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمصطفى ابراهٌم حباشى ابراهٌم72273

ناجح73.560385834.5264.036181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمؤمن اٌمن عبدالحمٌد السٌد72274

ناجح6954.53756.534251.039181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةهٌثم رفعت احمد خلٌل72275

ناجح6051.5355535236.5321817.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةٌاسر ناصر سعٌد حسن72276

ناجح7454.537.557.533.5257.038181740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد حافظ احمد72277

ناجح77.557.539.558.537.5270.5401818.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةٌوسف عماد صدقى على72278

ناجح6455385735.5249.5341818.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد اسماعٌل عبداللطٌف72279

ناجح64.547.536.556.535.5240.530181640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةٌوسف منصور محمد لبٌب72280

ناجح58503854.535235.533.5181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةٌوسف نبٌه سلٌم جاد72281

ناجح50.540.533.53829.5192.0311416.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةابتسام حمام ابوالوفا مصطفى72282

ناجح7855.5406038.5272.038181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةازهار عفت بخٌت احمد72283

ناجح553831.54330197.5341616.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاسماء عطٌوي حسن عبدالمنعم72284

ناجح77.560406039.5277.035181940البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاالء رمضان عبدهللا عبدالرحٌم72285

ناجح6036.535.549.531.5213.0321616.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةامنٌه احمد حباشى ابراهٌم72286

ناجح8058406039277.038181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةامٌره رفعت محمود عبداللطٌف72287
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ناجح5548.5375534.5230.0351817.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاٌه على كامل محمود72288

ناجح7959406039.5277.536181740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةاٌه ممدوح عبدالنعٌم احمد72289

ناجح56.548.5335331222.033181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةتحٌه على محى الدٌن محسب72290

ناجح4735.5254724.5179.0301817.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةدعاء ٌوسف احمد محمد72291

ناجح73.555.539.558.534.5261.538181640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةدنٌا حازم الدٌب فرغل72292

ناجح71.554.539.558.537261.036181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةرحمه ٌونس احمد عبدالغن72293ً

ناجح69.55139.55835253.037181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةرقٌه رمضان على رمضان72294

ناجح76.56039.559.537272.537181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةزهراء فكرى حماد محمود72295

ناجح6552.54058.534.5250.534181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةزٌبب على كامل محمود72296

ناجح78.559.5406040278.036181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةساره اشرف احمد حسن72297

ناجح77.558.5406040276.036181640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةسعاد صفوت عبدالجواد حسب72298

ناجح755539.56032261.538181840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةسلوى ابراهٌم محمود عبداللطٌف72299

ناجح78.559406040277.5391718.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةسهٌر حمدان صدقً محمد72300

ناجح644932.557.533.5236.5361816.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةسهٌر سعد احمد عبداللطٌف72301

ناجح5845.530.55833.5225.533161640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةسهٌله شعبان احمد جاد72302

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةشادٌه محمود انور محمد72303

ناجح70.5563959.535260.0341818.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةصفاء محمد شوقً الطٌب72304

ناجح70.551.538.55934253.5371817.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعفاف راضى صبرى شاكر72305

ناجح60.546.532.557.533.5230.533181740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةعواطف عفٌفى احمد عبدالمطلب72306

ناجح6845.532.558.533237.5331716.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةفاطمه ابوالحمد عبدالغفار احمد72307

ناجح53.539.52948.529.5200.033171740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد عابدٌن محمد72308
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ناجح7241.53358.531.5236.5361617.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةفاٌزه فراج عبدالاله جاد72309

ناجح57.545365931.5229.036181640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةفرحه عامر على بدوى72310

ناجح7757.538.56037270.038161740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةكرٌمه عصمت ابراهٌم احمد72311

ناجح7858.539.56037273.037171840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةلٌلً عابدٌن لبٌب احمد72312

ناجح77.55839.56040275.038171740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمارٌنا بطرس مرقس بطرس72313

ناجح735135.559.535254.034171740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمرفت احمد محمود محمد72314

ناجح75.549.535.559.536.5256.537171740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمروه فتاح على نورالدٌن72315

ناجح7550.53759.540262.0371617.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمروه محمد بهلول احمد72316

ناجح72.547.53759.533249.5351717.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمرٌم احمد محمد حسٌن72317

ناجح74.555.538.56039.5268.0351717.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمرٌم علً محمد عل72318ً

ناجح61.54733.55933234.0321517.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمرٌم وفقى حماد محمود72319

ناجح63.544355934.5236.037.5151640البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمعزوزه البدرى فرج جرجس72320

ناجح775237.559.537263.0371718.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةملك جاد عبدالرحٌم محمد72321

ناجح60.55129.55829.5228.5351715.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمنار عاطف احمد على72322

ناجح7758.5375939270.5381717.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمنه هللا خلٌفه علً رٌاض72323

ناجح77.55336.559.537263.5381718.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةندى رفعت ابراهٌم بدوى72324

ناجح7050.536.559.535.5252.0371618.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةنشوي جمال احمد نور الدٌن72325

ناجح78.55939.56040277.038171840البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةنفٌن صبرى شهدى سفٌن72326

ناجح72.55437.559.535.5259.0371818.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةنهاد توفٌق حسن احمد72327

ناجح6049.5305833.5231.0331717.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةنوال محمد حسن محمد72328

ناجح60.546.53756.532.5233.0351617.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةنٌره عماد فتحى سعد الدٌن72329
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ناجح78.559.5406039.5277.536171740البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةهبه علً محمد محمود72330

ناجح63513657.532.5240.0331616.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةهدي حسام صابر عبدالرحٌم72331

ناجح76.551.5365833.5255.5331616.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةوفاء حسن علً جاد72332

ناجح6844.5355127.5226.0321316.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ابراهٌم علً رٌاض72333

ناجح48413653.524202.5311517.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن احمد عبدالشافى احمد72334

ناجح66.5513556.529.5238.5311517.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حماده عبدالسالم جاد72335

ناجح70.554.536.55830249.5321617.540البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةٌسرٌه ٌاسر ابراهٌم احمد72336

ناجح69.553.537.55835253.5321718.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةابراهٌم جمال حسن محمد72337

ناجح75.554.537.55836261.5331818.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةاحمد جعفر محمود حسن72338

ناجح72.554.53757.535.5257.0311418.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةاحمد حسٌن احمد ابراهٌم72339

ناجح484333.55229.5206.0301413.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةاحمد عاطف احمد الحادى72340

ناجح7556.538.56036.5266.535171738البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةاحمد مرتضى احمد نور الدٌن72341

ناجح54.549.5355427.5220.5341414.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةاحمد نصرالدٌن الحادى منصور72342

ناجح7056.53857.532254.034151938البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةاسامه خلٌفه اسماعٌل بدر72343

ناجح7355395834259.0351618.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةاسماعٌل عبدالعظٌم محمود اسماعٌل72344

ناجح60.549385532234.536161838البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةاٌهاب ٌحً عبدالمنعم عبدالعزٌز72345

ناجح624834.554.531.5230.531151538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةحسن جابر محمود عبدهللا72346

ناجح5850.534.55833234.0301515.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةحسنى حازم حسنى زٌدان72347

ناجح50.537.53042.525.5186.028131138البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةخالد حمدهللا محمد صادق72348

ناجح463830.537.522174.029141438البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةدٌاب ٌسرى محمود محمد72349

ناجح7455365837260.0371817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةراشد فاروق ابو المواهب عبدالرحٌم72350
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ناجح8056366038270.0371817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةرامى ابو النور جاد ابو العال72351

ناجح76.549.534.55733.5251.0341818.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةزٌاد احمد عبداللطٌف جٌالنى72352

ناجح53.5553356.534.5232.5311616.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةزٌاد التقً فاروق ابوزٌد72353

ناجح4848.52747.530.5201.5301617.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز رمضان عبدالعزٌز محمود72354

ناجح53.5473152.534218.0301615.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةعبدالمحسن عزت بدٌر عبدالعال72355

ناجح78.5563758.537.5267.5351717.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةعز الدٌن محمد عز الدٌن ابراهٌم72356

ناجح6653335739248.0311617.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةعز محمد عز الدٌن احمد72357

ناجح65.550295634.5235.0301717.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةعمرو خالد احمد محمد72358

ناجح8054.5396039272.5361818.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةفارس عاطف فؤاد عبدالحمٌد72359

ناجح63.55732.557.533.5244.0301817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةكرٌم ابراهٌم احمد محمد72360

ناجح5950.53157.535233.0321717.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةمحمد احمد ابو الفتح عبدالرحٌم72361

ناجح8059.539.56039278.0341717.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةمحمد انور سعد الدٌن احمد72362

ناجح665533.551.536242.0331817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةمحمد شمس الدٌن حسٌن محمد72363

ناجح8056.538.557.539271.5371717.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةمحمد محمود على محمود72364

ناجح80573858.539272.5381717.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةمحمد محى الدٌن سلٌمان محمد72365

ناجح7256.5375735.5258.0341717.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةمحمود حسن تحسٌن محمد72366

ناجح64.552.525.555.532.5230.530171838البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةمحمود على محمود محمد72367

ناجح75.558.536.55837265.5321817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عز الدٌن ابراهٌم72368

ناجح7356.537.55735.5259.5321817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةمحمود ممتاز محمد عثمان72369

ناجح8060406040280.0371819.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةمصطفى اسماعٌل عبدالرحمن محمد72370

ناجح69.553.536.55735251.5331817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةمصطفى وائل مصطفى على72371
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ناجح64533655.532240.5301817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةهٌثم عبدالاله عبدالعاطى كمال الدٌن72372

ناجح65.549.53755.530.5238.0301716.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةٌوسف ابراهٌم فاروق ابوزٌد72373

ناجح65.54125.550.533215.5361815.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةاسماء على محمد عبدالوهاب72374

ناجح6441.53152.528217.027161738البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةالفت حسن عبدالحمٌد حسن72375

ناجح7553.5365734.5256.037171738البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةامل رفعت حمدهللا ثابت72376

ناجح74.555.5375433.5254.530191738البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةامل عبدالرحٌم احمد عبداللطٌف72377

ناجح68.551.5355434.5243.5301817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةاٌات مٌسره على ابوزٌد72378

ناجح67.55335.554.534244.5321816.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةحمٌده ٌاسر احمد حفنى72379

ناجح614335.54629214.5301814.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةدالٌا ممدوح مختار عبداللطٌف72380

ناجح62.55536.55534.5243.5291815.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةدعاء حسٌن محمد احمد72381

ناجح625136.55132.5233.031171638البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةدعاء صالح عبده محمد72382

ناجح574828.545.525204.030171738البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةرحاب حسام فوزي محمد72383

ناجح544432.552.533.5216.531151738البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةرحاب حسن الحاوى منصور72384

ناجح79.55539.55836268.032171738البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةرحمه عبدالمعز فؤاد عبدالحمٌد72385

ناجح77.55238.559.532.5260.037191738البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةرشا عفت محمد ثابت72386

ناجح77.55736.559.536266.5361918.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةرٌم حمٌد حمدى ابراهٌم72387

ناجح55.540.5365231215.0301916.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةرئٌسه ابو السعود عبدالغنى عبدالعزٌز72388

ناجح73.5563658.534.5258.5371817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةزٌنب الحاوى احمد الحاوى72389

ناجح7143375435240.0381718.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةساره ابو النور شمس الدٌن عبدالمجٌد72390

ناجح59.542.532.557.533.5225.5361818.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةساره رمضان حامد محمد72391

ناجح5051.5345530220.5331818.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةساره عامر نصرالدٌن محمود72392
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ناجح71.55437.55834255.0391817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةساره كامل محمد ثابت72393

ناجح4948.5305731215.532161538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةعطٌات حسٌن احمد جاد72394

ناجح67.55337.55833.5249.5381717.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةفرحه مٌسره زٌدان عمر72395

ناجح7553.5396037264.5361818.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةفرٌده نصر الدٌن جادالكرٌم احمد72396

ناجح64.55635.558.533.5248.0381818.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةنارٌمان صالح على محمد72397

ناجح7751.5396040267.5401817.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةندى نصرالدٌن سلٌمان محمد72398

ناجح7050.5325532239.5321717.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةنرمٌن مٌسره علً ابوزٌد72399

ناجح6645.5365833238.5351619.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةنورا ممدوح حمدهللا ثابت72400

ناجح72.556.53958.534260.5351818.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةنورهان عاطف محمدٌن عمر72401

ناجح74.555.5385834.5260.5381818.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةنورهان محمد عز الدٌن احمد72402

ناجح6853.5385834.5252.0321618.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةهبه اسماعٌل عبدالرحٌم احمد72403

ناجح70.543.53649.531.5231.0361818.538البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةهبه ناصر شوقى احمد72404

ناجح77.558.539.557.540273.0351818.540البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةهٌا محمود عبدالعظٌم محمود72405

ناجح5446335126210.0331818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىابو  المكارم محمود ابو المكارم محمود72406

ناجح59.548.533.554.526222.0341818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىابواالمجد رافت ابواالمجد عبدالوهاب72407

ناجح6853.539.55836255.0371818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاحمد اسماعٌل عزت محمد72408

ناجح62.548.536.552.536.5236.5361818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاحمد حسنى محمود ٌوسف72409

ناجح61.550.5355125223.037181840البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاحمد رافت عزالدٌن مطاوع72410

ناجح55.543335325.5210.0341618.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاحمد عاطف نفادى احمد72411

ناجح675437.55326.5238.0371618.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاحمد عزت محمد امٌن72412

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاحمد محمد امٌن احمد72413
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ناجح59513548.524.5218.0351618.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىالسٌد منصور السٌد محمد72414

ناجح76.5573956.539268.0381618.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىالشمندى محمد الشمندى محمد72415

ناجح59.5493249.525.5215.535.51618.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىبرسوم نادر ثابت جبره72416

ناجح54.547.533.546.523.5205.5341817.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىبشار عنتر سلطان محمد72417

ناجح74.55638.556.534.5260.0371818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىجابر البدرى ٌوسف جابر72418

ناجح5448.538.549.532222.5371818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىجمال عطٌه احمد عطٌه72419

ناجح5547.5365225215.5371818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىحافظ بكٌر عبدالعاطى محمد72420

ناجح5844.53550.528.5216.5381818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىحماده احمد الشمندى محمد72421

ناجح53.54835.55126.5214.5341718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىحمدان ٌاسر حارس كمال الدٌن72422

ناجح705135.554.533244.0381818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىسالمه بدوى عبده مدبولى72423

ناجح75.559395938.5271.0371718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىشهاب محمد خلف محمد72424

ناجح57.545.5335125212.037181640البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىصبرى احمد ابو القاسم عبداللطٌف72425

ناجح65.551.53452.525228.537161940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعبدالحمٌد السٌد رمضان عبدالرحمن72426

ناجح56.543.53457.532.5224.034181840البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعبدهللا حازم امٌن محمد72427

ناجح4855.532.55129216.0351618.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعبدهللا صالح محمد قرشى72428

ناجح57463352.533.5222.0321716.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعبدهللا محمد فرج عباس72429

ناجح4745334832205.0271718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعبدهللا مصطفى رمضان مصطفى72430

ناجح4747.53658.535.5224.5331518.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعبدالمعز فهمى عبدالشفٌق فهمى72431

ناجح634537.557.535.5238.5381718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعبدالوهاب محمد عبدالوهاب محمد72432

ناجح5450.533.555.531.5225.0361718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعزالدٌن على محمد محمود72433

ناجح7255.53956.539262.0381818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعلى احمد حمدون رمضان72434
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ناجح5255.53454.531227.0341718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعلى احمد على محمود72435

ناجح50.53932.55131.5204.5331718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعلى عامر شمس الدٌن نور الدٌن72436

ناجح59.551.5375733238.035171940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعلى محمد تغٌان عبدالحلٌم72437

ناجح74.55939.558.539.5271.0381717.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىفاروق ٌاسر فاروق احمد72438

ناجح58.54638.55632.5231.5351718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىكرٌم زٌن العابدٌن عبده عطٌه72439

ناجح7658395939.5271.5381718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىكرٌم هشام احمد ابراهٌم72440

ناجح6351.537.558.539.5250.0361818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمحمد احمد امٌن عبدالاله72441

ناجح58.553.536.55537.5241.0361718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمحمد امٌن احمد على72442

ناجح62533458.538245.5361718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمحمد خالد محمد احمد72443

ناجح55.54933.55631.5225.5341718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمحمد خلف محمد عبود72444

ناجح70.557396038.5265.0381818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمحمد عبدالمحسن محمد احمد72445

ناجح705939.55938265.5381718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمحمد عالءالدٌن محمد دٌاب72446

ناجح6659395839261.0381818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمحمد محمود على نجدى72447

ناجح65.554.53457.535.5247.035171640البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمحمد مختار على محمد72448

ناجح4045.531.54628.5191.532161640البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمحمد منٌر شمس الدٌن احمد72449

ناجح47.551.534.551.532217.0341616.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمحمود محمد عبدالنبى احمد72450

ناجح45473457.531214.5351418.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمصطفى عبده عبدالرحٌم احمد72451

ناجح43.547.5363927193.0301515.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمصعب فرج محمد احمد72452

ناجح44.551.535.549.533214.0371615.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمٌخائٌل شحاته مٌخائٌل عبدهللا72453

ناجح75.558.54057.539.5271.0371616.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىٌسى عبده حبٌب عبده72454

ناجح40.551.53949.532212.5311616.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىٌوسف احمد التهامى احمد72455
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ناجح4051.536.550.531.5210.032161740البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىٌوسف شعبان عبداللطٌف حسن72456

ناجح70.556.537.554.536.5255.5391817.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاسراء نصرالدٌن محمد عبداللطٌف72457

ناجح53.546.531.549.528.5209.535161540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاسراء نورالدٌن محمد محمد72458

ناجح76583859.539.5271.0361716.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاسراء همام على محمد72459

ناجح50513549.529214.5301316.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاسراء وائل احمد عطٌه72460

ناجح67.558.536.55835.5256.0371716.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاسماء عالء احمد محمد72461

ناجح51.553.532.549.529216.0341616.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاسماء كمال احمد عطٌه72462

ناجح545027.55330214.5331516.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىالفت جبرٌل حسٌن ابوسرٌع72463

ناجح71.554.538.55634.5255.037171940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىالفت محمد عبدالنبى لبٌب72464

ناجح605036.55135232.5371718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىامل فتحى محمد حسن72465

ناجح65.557.5385336.5250.5381716.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىانجى هشام ابراهٌم فاٌز72466

ناجح71.558.538.555.538.5262.5391716.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاٌمان صدقى طه عبداللطٌف72467

ناجح58.553.536.555.534.5238.5381516.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاٌه محمد عبدالحمٌد محمد72468

ناجح66.558.53657.535253.538171940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاٌه محمود محمد محمد72469

ناجح69.558.535.557.537258.039171940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىتسبٌح احمد اسماعٌل عبداللطٌف72470

ناجح55.5522944.526.5207.5341718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىرحاب عماد الٌن خلٌفه محمد72471

ناجح78.558405939274.538171940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىرغد فوزى فؤاد الزاهر72472

ناجح57.55537.54434228.0381718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىروان صالح محمد محمد72473

ناجح7959405838.5274.536181940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىرٌهام عصام محمد السٌد72474

ناجح75594046.535.5256.039181940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىرٌهام منصور محمد حماد72475

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىسعاد السٌد رمضان عبدالرحمن72476
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ناجح63.551.532.54430.5222.036171940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىسماح محى الدٌن عبدالحمٌد عبدالرحمن72477

ناجح5252.53538.530208.035151940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىسمر احمد فرج عباس72478

ناجح7958.5406040277.538181940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىسمر االمٌر محمد االمٌر72479

ناجح585237.545.529.5222.534171740البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىسمٌعه عمر عزالدٌن خلٌفه72480

ناجح57.552.533.539.531214.034161940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىشرٌن محسن على عبدالحمٌد72481

ناجح7154.53656.535253.036171940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىشٌماء خلٌفه عثمان خلٌفه72482

ناجح66.553.5365733.5246.538171940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىشٌماء شحات حمدان محمد72483

ناجح6752.53655.532.5243.539171640البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعزه عبدالرحٌم عبدالحافظ نورالدٌن72484

ناجح605435.540.532222.038161940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىفاطمه عادل محمود هارون72485

ناجح5647.53542.534.5215.534161840البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىفاطمه عبدالوهاب محمد امٌن72486

ناجح6648.535.541.535226.534161940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىكرٌمه محمد عبده محمد72487

ناجح7552.5365637256.5381717.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىملك حمدان عبده محمد72488

ناجح675937.55433.5251.039181840البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمنار جابر اسماعٌل احمد72489

ناجح54.53931.54423192.0321416.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمنار عادل امٌن عبدالاله72490

ناجح66.552374831234.5361718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمنار محسن ذكرى الزاهر72491

ناجح5848354537223.033171940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمنه هللا عبدالمبدى عبداللطٌف عبدالمبدى72492

ناجح7149.5364735238.5351718.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىمٌاده اٌمن حفنى الطٌب72493

ناجح7454344534.5241.538181940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىنجوى محمد نصر الدٌن محمد72494

ناجح6552364832233.037171940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىنسمه محمد محمود عبداللطٌف72495

ناجح78.5584057.539.5273.538171940البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىنورهان حماد عبدالعزٌز موسى72496

ناجح77.556.53856.539267.5391818.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىنورهان محمود دٌاب محمد72497
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ناجح503432.53729.5183.0341417.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىهاجر اٌمن احمد حسن72498

ناجح7958405840275.039171840البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىهدٌر حمدون عبده محمد72499

ناجح77.552.5385036254.0371715.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىهند صابر فاٌز فارس72500

ناجح68.552.53043.537231.535171740البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىوالء نصرالدٌن عبدالراضى حسب72501

ناجح7859395839273.037171740البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىٌارا خالد محمد االمٌر72502

ناجح604632.54129.5209.030171540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىٌاسمٌن على مطاوع خلٌفه72503

ناجح65.5482937.532212.0341716.540البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىٌامنه نصار جاد االمٌر72504

ناجح5246.53551.532217.0311616.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةابراهٌم السٌد نجاتى سلٌمان72505

ناجح8059.5405939.5278.036171739البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةابراهٌم علً ابراهٌم محمود72506

ناجح5952.53855.534239.033171540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاحمد حربى عبدالمجٌد محمد72507

ناجح76.559.54059.538.5274.035171637البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاحمد رافت جاد الكرٌم رٌاض72508

ناجح63503654.533236.535151740البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاحمد رزق احمد عبدهللا72509

ناجح604635.554.532.5228.5341514.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاحمد علً الزاهر قناوى72510

ناجح5645355433223.0351614.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاحمد قاسم السٌد عبداللطٌف72511

ناجح464233.54731.5200.0341614.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاحمد محسب خلف هللا عبدالحمٌد72512

ناجح5244365432.5218.5351716.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عباس عبدهللا72513

ناجح59.550.53654.532.5233.0331516.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاسامه عبدالعلٌم جاد الكرٌم احمد72514

ناجح45.5322548.529180.030151437البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاسامه محمد صابر هاللى72515

ناجح65.5503654.532.5238.533181740البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاسالم ابراهٌم عبده حسٌن72516

ناجح65503654.530235.5331816.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاسالم ابوالحلقان محمد فرغل72517

ناجح58.554.53654.532.5236.0351816.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاسالم عبدالقوي احمد ابراهٌم72518
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ناجح51.539.52653.532.5203.0311914.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاسالم محمد احمد محمد72519

ناجح53.551.534.55432.5226.0341516.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةالسٌد اسامه جاد امباب72520ً

ناجح6355375934.5248.535181540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةامٌن ابو العزائم ابو الحجاج امٌن72521

ناجح5852375732236.0331614.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاٌمن عبدالرؤف جاد الكرٌم رٌاض72522

ناجح6650.53754.532.5240.535181740البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاٌهاب حمدى على اسماعٌل72523

ناجح56.55136.554.532.5231.035181738البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةباسم محمد عبدالوهاب صابر72524

ناجح5247355432.5220.534151539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةبسام اسامه االمٌر عرابى72525

ناجح55503554.532.5227.031151738البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةبشار عاطف احمد موسى72526

ناجح62.553.535.55532.5239.034161839البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةتوفٌق احمد توفٌق على72527

ناجح45.5503454.532.5216.531161640البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةجمال عبدالناصر السكران حسانٌن72528

ناجح73573853.533.5255.032181637البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحسام احمد ابوالفتوح قطام72529

ناجح65.551.535.554.532239.0361717.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحسام محمد فؤاد ٌوسف72530

ناجح63.552.53754.531.5239.032161638البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحسان عبدهللا حسان ابراهٌم72531

ناجح67.55137.55532243.0331517.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحسن صابر حسن عبدالمجٌد72532

ناجح7256.53654.533252.037181738البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحمدى حمدان ثابت عبدالرحمن72533

ناجح67.554.536.555.532.5246.532181739البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحمدي حماد عبدالرحٌم محمد72534

ناجح7858395838271.037181740البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحمدي عبدالوحٌد عبدالزاهر احمد72535

ناجح64473354.531229.532161737البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةرائد خلف هللا االدهم عبدالباسط72536

ناجح6857.537.555.536254.532171740البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةرائد عبدالرحٌم جابر عبدالرحٌم72537

ناجح5343.52954.531211.031161738البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةزٌاد اٌمن ثابت عل72538ً

ناجح49.543.52845.527193.530161739البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةزٌاد حازم حسن سلم هللا72539
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ناجح6858385835257.0351817.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةزٌاد عصمت عبدالرحٌم شلبى72540

ناجح5255.536.55329.5226.531161539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةسٌد عٌد السٌد عطاٌا72541

ناجح6654.535.55433.5243.5321816.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةشوكت رفعت محمود شاكر72542

ناجح69.549.5365434.5243.5361817.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةصابر حماد عبدالزاهر احمد72543

ناجح55.54535.55432.5222.534181540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةصابر عبدالفتاح ابوالمجد احمد72544

ناجح75.557.537.556.536.5263.5361817.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةصالح هانى سعٌد عبدالاله72545

ناجح62.54533.554.532227.5351516.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةطارق ثابت امٌن عبدالرحٌم72546

ناجح58.551375431.5232.028151738البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةطارق حازم حسن سلم هللا72547

ناجح61513652.532.5233.036151739البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةطارق رمضان ٌوسف عل72548ً

ناجح715136.55634248.5351518.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعابدٌن قاعود عابدٌن بغدادى72549

ناجح74.55237.555.534.5254.0351716.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعاطف عادل علً ابراهٌم72550

ناجح433424.549.531182.0311414.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد بخٌت عبدالحمٌد رضوان72551

ناجح5346.5345432.5220.0361716.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد بدوي احمد عبداللطٌف72552

ناجح57.550.536.553.532230.0351616.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالراضى الكحالوى عبدالراضى ٌونس72553

ناجح504131.54931.5203.0341516.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد امام احمد72554

ناجح504125.552.531.5200.5331516.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن رفٌق زٌن العابدٌن ابراهٌم72555

ناجح75.5594056.538.5269.5401817.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عادل مهران عبدالرحٌم72556

ناجح4941.5275232.5202.0351516.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم محمد عبدالرحمن احمد72557

ناجح48.5382449.531.5191.5351716.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالشكور عزام محمد عزام72558

ناجح545029.55432.5220.0351716.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز حسان عبدالحمٌد عبدالعزٌز72559

ناجح51.54726.55429208.0331616.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز ممدوح رشاد عبدالعزٌز72560
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ناجح5145.530.55432.5213.5321516.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالغنى جمال محمد صالح72561

ناجح7559395939.5271.5341716.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد محمود احمد72562

ناجح56.542.5345432.5219.5351316.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدهللا فوزى عبدهللا جاد هللا72563

ناجح53353054.532.5205.0331516.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد احمد حسانٌن72564

ناجح51.542.527.55232.5206.0331416.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالهادي وجٌه حسان ابراهٌم72565

ناجح6751.535.554.532.5241.0341816.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب سٌف النصر عبدالوهاب احمد72566

ناجح6151.53554.531.5233.5331816.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعزام عاطف سقاو محمد72567

ناجح534226.55429.5205.031141638البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعصام حمدان عبدالرحمن احمد72568

ناجح59.550.534.554.532.5231.5341816.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعصمت عزت عطاٌا صدٌق72569

ناجح57.548.535.554.532.5228.5331516.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعطاٌا عزت عطاٌا صدٌق72570

ناجح61.551.5275331.5224.533151437البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعالء عصام محمد عبدالعزٌز72571

ناجح48.55131.552.530213.531171740البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعالء على عبدالمجٌد محمد72572

ناجح6451.5375332237.5341818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعلى احمد توفٌق على72573

ناجح57.55032.552.531223.5341616.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعلى محمود زكى محمود72574

ناجح62.547.534.549.532.5226.5341418.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعلً حازم صبره احمد72575

ناجح70.557.5365537.5256.5341818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعلً سالم ٌاسٌن خلٌل72576

ناجح74.553385636257.5351818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعلً عبدالرازق شاهٌن محمود72577

ناجح4242.52439.523171.0281513.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعماد عبدالناصر السٌد محمد72578

ناجح7357.5395534258.5361818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعمار عبدالشافً سهل عبدالشاف72579ً

ناجح61.5452954.530220.0301515.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعمر جمال عبدالاله احمد72580

ناجح6456.536.55432.5243.5331718.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعمر ربٌع عثمان ربٌع72581
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ناجح67.551.5385632245.0331818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعمر رزق ابو الحسن محمد72582

ناجح64.550.538.55429.5237.0301518.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعمر رمضان عبدالباسط محمود72583

ناجح69.551405636.5253.0341718.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعمر عاطف احمد عبدالمجٌد72584

ناجح65.551.53856.535246.5351618.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعمرو احمد ابراهٌم احمد72585

ناجح6851.5355432240.5341618.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعٌد السٌد عبدالفضٌل عبدالكرٌم72586

ناجح6451.537.55432239.0341618.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفارس جاد عز الدٌن ابراهٌم72587

ناجح6650.537.55431.5239.5351718.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفراج ابو الحجاج السٌد صدٌق72588

ناجح66.550.536.55332.5239.0351718.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفواز عاطف فؤاد احمد72589

ناجح62.547.528.550.531220.0331616.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفوزى محمد فوزى احمد72590

ناجح6451.537.553.532.5239.035171940البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةكامل ممدوح رمضان احمد72591

ناجح69.554.53654.532246.5361818.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةكرٌم البدراوى ابوالحمد ابوالحسن72592

ناجح605136.554.532.5234.5341816.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالعزٌز فوزي عبدالعزٌز72593

ناجح52.541.53642.532.5205.0281716.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةكرٌم عالء محمد حمٌد72594

ناجح51.546.5365430.5218.5331516.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةكرٌم فوزي احمد محمود72595

ناجح68.54737.556.531.5241.0331916.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمجدى مصطفى ثابت طنطاوى72596

ناجح7147.5375532.5243.0361816.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالواصف عبده72597

ناجح50.530204120161.520121040البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد البدري حسن عبدهللا72598

ناجح73.554.537.55836259.5351816.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد خلف بدوى ابوالحسن72599

ناجح57.549.53456.532.5230.0341816.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد خلف محمد عبداللطٌف72600

ناجح64.540.53552.532.5225.036181638البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد رشاد سلٌم عمر72601

ناجح6143.534.55231.5222.5361816.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد سلٌمان محمد عبدالعال72602
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ناجح56.54727.55427.5212.534141538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد صدٌق عبدالعال محمد72603

ناجح64.550.53656.533240.5361816.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد عادل عبدالاله عبدالرحٌم72604

ناجح77.559.53858.539.5273.0361816.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد عبداللطٌف سالم حفنى72605

ناجح4945.536.55433218.0361416.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالوحٌد خلف عبدالباقى72606

ناجح78.55739.556.538.5270.0361817.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد عدلى محمود ابوالحمد72607

ناجح45.5432948.531.5197.5301416.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد محمود حسانٌن عبدالحمٌد72608

ناجح57.545365432224.5361816.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد ناجح عبدالفضٌل عبداللطٌف72609

ناجح4532.52544.532179.0351816.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمود ابراهٌم عبدالباسط احمد72610

ناجح715836.55733255.5361816.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمود احمد مهران عبدالرحٌم72611

ناجح7759385835.5267.536181640البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمود الصباح محمود محمد72612

ناجح78583856.537267.536181637البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمود الطٌب احمد امٌن72613

ناجح50.537.53250.529.5200.036161640البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمود امٌن عبدهللا امٌن72614

ناجح5147.536.544.532.5212.034181638البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمود رافت عبدالاله عبدالحافظ72615

ناجح52.55034.55032.5219.534181639البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمود رجب جاد الكرٌم عبدهللا72616

ناجح6854385731.5248.5341616.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمود محمد علً احمد72617

ناجح735939.556.532260.0361816.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمود وفقً سهل عبدالشاف72618ً

ناجح61.552.5375433238.0341816.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمروان فرج عبدالداٌم جاد72619

ناجح72.559.5395533259.0361816.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد فراج عبدالفضٌل72620

ناجح48.550.525.55533212.5361616.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمصطفً خالد مصطفً سلٌمان72621

ناجح73.556.5375533255.0361615.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمصطفً فهدي احمد عبدالعاط72622ً

ناجح64.5463553.533232.0361814.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمعتز عٌد احمد توفٌق72623
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ناجح5645.53546.530213.030161538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمكارٌوس سالمه ابو الٌمٌن جاد هللا72624

ناجح66.54834.552.532233.536181639البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمنتصر عاطف علً ابراهٌم72625

ناجح7660405839.5273.5361816.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةنادر دٌاب حارص ابوالحمد72626

ناجح564934.54532216.536181537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةهاشم حسنى عبدالحمٌد عبدالعزٌز72627

ناجح715437.553.532.5248.5361816.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةهٌثم احمد طلعات محمود72628

ناجح52.543.53450.532.5213.0341816.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةوفقى عبدالناصر ابوالحمد عثمان72629

ناجح60.545.529.54932.5217.0321816.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌوسف البدرى فوزى محمد72630

ناجح6048.5375029.5225.0341816.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌوسف السٌد احمد عبدالرحمن72631

ناجح7554.538.55633257.0361816.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌوسف اٌمن عزالدٌن بغدادى72632

ناجح405133.553.532.5210.5341815.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌوسف جاد حماد محمود72633

ناجح57.54532.55232.5219.530161637البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌوسف رومانً مهاود عبدالسٌد72634

ناجح48.545355031.5210.0341815.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌوسف شاهٌن عبدالاله عبدالعاطى72635

ناجح594835.55332.5228.0361816.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌوسف شعبان عبدالجواد عبدالكرٌم72636

ناجح7254.538.55634255.0371818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةابتسام ابراهٌم السٌد على72637

ناجح594935.55427.5225.0331818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةابتسام عبدالهادي ابو العال برع72638ً

ناجح755939.559.539272.0371818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةابرار سعداوى محمد ابوالطٌب72639

ناجح63.55035.54926224.0361616.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاسراء فراج عبدالعال عبدالرحٌم72640

ناجح72.55335.55635.5252.5361617.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاسماء عرفه عبدالموجود احمد72641

ناجح6750355029.5231.5351716.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاصاله حسان عثمان حسٌن72642

ناجح60.547.5294323.5203.5341615.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةالفت خالف عطٌه على72643

ناجح68.552.538.555.532247.0381818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةامال عبدالواحد عبدالعلٌم محمد72644
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ناجح605136.55033.5231.0381818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةامانى رجب بدٌع جاد72645

ناجح7156.537.555.532.5253.0371818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةامانً وفقً محمد قاسم72646

ناجح7859.53956.537.5270.5381818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةامل اسماعٌل خلف عبدالاله72647

ناجح71.550.534.54928.5234.0311817.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةامل اشرف عبد ربه امباب72648ً

ناجح6749.53853.531239.0371815.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةامل جمال محمد عبداللطٌف72649

ناجح74.557.538.554.532257.0381816.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةامنٌه سعٌد ابراهٌم احمد72650

ناجح443629.541.521172.0331815.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةامٌمه مرعى صبرى حامد72651

ناجح60.550.53151.530.5224.032161738البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةانتسال خلف العرٌان مصطف72652ً

ناجح7759.538.55634265.0361817.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاٌات اٌمن محمد عزام72653

ناجح7656.5375333.5256.0371817.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاٌمان الصباح حمدي قناوي72654

ناجح785838.55329.5257.0381817.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاٌمان جودت عبدالوهاب محمد72655

ناجح77.555.53955.533260.5381817.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاٌمان رفعت عبدالباسط حسٌن72656

ناجح6652.5365333.5241.0371818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود حلمً عبدالاله72657

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاٌه البدري محمود احمد72658

ناجح66.544.531.552.530.5225.536181838البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةبسمه المغربً حسن حسٌن72659

ناجح79.558.538.554.539.5270.537181839البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةبسنت صابر عبدالجبار عبدالرازق72660

ناجح65.555.534.554.538.5248.5371817.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحنان صفوت عبدالحافظ عبدالحلٌم72661

ناجح7656.537.556.539.5266.0381818.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحنان عادل عبدالنعٌم عبدالمجٌد72662

ناجح6952.535.55135.5243.5351818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحنٌن احمد مطاوع على72663

ناجح76.55839.55738.5269.5381818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحنٌن الدسوقى ابوالفتوح قطام72664

ناجح6854.5375334246.5351817.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةحنٌن صابر عبدالجواد كمال الدٌن72665
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ناجح405332.552.536.5214.5381818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةخلود اشرف جاد الكرٌم امام72666

ناجح61482652.532.5220.032181639البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةخلود خالد محمد ابوالعال72667

ناجح75.549.536.55533249.5371818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةخلود نبٌل فراج محمدٌن72668

ناجح73.551.536.55733251.537181837البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةدعاء السٌد محمد عبداللطٌف72669

ناجح51.537213820.5168.0241812.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةدعاء عارف عبدالجبار احمد72670

ناجح69.549.5335332237.033181838البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةدنٌا الكحالوى قناوى على72671

ناجح675135.553.531.5238.534181839البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةدنٌا النمر السٌد عبداللطٌف72672

ناجح634630.54927215.5281818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةدٌنا مرعى عبدالراضى احمد72673

ناجح7445325031.5232.532181839البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةرحاب الوجٌه السٌد محمد72674

ناجح73.557.537.555.536.5260.5381818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةرحاب فراج ٌونس احمد72675

ناجح6749.5325232.5233.0331818.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةروان السٌد ابوالسعود عبدالباقى72676

ناجح7554.5375936.5262.0371818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةروان حمدى ابوالمجد احمد72677

ناجح47.542.5304930199.033181638البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةرٌهام الضبع احمد على72678

ناجح6744.532.555.531230.534181739البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةرٌهام حازم شمس الدٌن امٌن72679

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةزكرا على جاد الرب على72680

ناجح60.545.5335529.5223.5351817.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةزٌنب بٌومى محمد عبداللطٌف72681

ناجح7554.5385834.5260.0371818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةساره شرٌف السباعً امٌن72682

ناجح6434.53654.528.5217.5361817.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةساره فراج عبدالعال عبدالرحٌم72683

ناجح73.551365531246.537181840البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةسمر خالد احمد محمود72684

ناجح6049.534.552.532.5229.035181938البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةسمٌره سمٌر عبدالمجٌد امام72685

ناجح7550.5385734.5255.0371818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةسناء اسعد خلف حسٌن72686
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ناجح804238.555.534250.0371618.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةسهام حمدى عبدالحمٌد احمد72687

ناجح6544.5355128.5224.0371818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةسهٌله شعبان شاكر عبدالمجٌد72688

ناجح4742.524.55527.5196.536181440البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةشاهنده عزت عبدالموجود عبدالرحٌم72689

ناجح7558376039.5269.5371818.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةشهد اسامه عبده جاد72690

ناجح735437.558.536259.0371818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةشهد خٌر الدٌن كرار محمود72691

ناجح6247.536.554.533.5234.031181438البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةشهد صبرى جادالكرٌم عمر72692

ناجح5344.5335532.5218.031181739البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةشهد كمال فوزى مصطفى72693

ناجح6253375532.5239.533181838البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةشٌرٌن حامد عبدالرحٌم عل72694ً

ناجح71523757.531.5249.0351818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةشٌرٌن محمد صابر احمد72695

ناجح7445.537.553.531.5242.037181840البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةشٌماء حمدي ابو سته عل72696ً

ناجح575136.556.531.5232.5331818.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةصابرٌن الصباح هندي عبدالغفار72697

ناجح5241.52948.527.5198.5311815.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةصابرٌن محمود عبدالعلٌم محمود72698

ناجح53.553.5395837241.0371818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةصفاء خدٌوي ابوبكر احمد72699

ناجح69.554.539.557.538.5259.5371818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةصفاء علً محمد ابراهٌم72700

ناجح70.554.537.55131244.5371818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةصفاء وائل حسن السٌد72701

ناجح7253315230.5238.538171639البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعبٌر محمد احمد على72702

ناجح6333303621183.032171840البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعدوٌه رافت سعد الدٌن محفوظ72703

ناجح64.547.52850.527.5218.0291717.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعلٌاء عنتر ابوالوفا محمود72704

ناجح6557.536.55432.5245.5381818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةغاده رجب عبدالمنعم عباس72705

ناجح58.551.53450.529.5224.0351517.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةغاده عبدالحمٌد ابراهٌم عل72706ً

ناجح71.553.537.557.532252.0351818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةغرام حشمت عبدالرحٌم طنطاوى72707
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ناجح73.554.535.55634.5254.0351818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه جاد صابر عبدالداٌم72708

ناجح76.555.5355634257.0351817.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه شاذلً احمد عبداللطٌف72709

ناجح7357.5405939268.5371818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه صالح محمود عبدهللا72710

ناجح70.55135.556.532245.5371818.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه فراج عبدالنعٌم عبداللطٌف72711

ناجح65.553.534.55633.5243.0371816.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه ٌاسر احمد سلٌمان72712

ناجح6651.52854.530.5230.5321816.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفاٌزه محمد سعٌد احمد72713

ناجح685037.555.531.5242.536181839البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفرحه عبدالواحد محمود عزام72714

ناجح6850.5385732.5246.0371818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفرحه محمد احمد محمد72715

ناجح6855.539.556.536255.5361818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفرحه نبٌل محمد احمد72716

ناجح69.551.536.54536238.5361714.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفرحه هانى ظهران عبدالباقى72717

ناجح72.541.5375133.5235.5351814.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفرٌده عبدالحكٌم حمٌد محمد72718

ناجح48.551.535.55035.5221.0301714.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةفضل السٌد سلٌمان صالح72719

ناجح5248.5354929213.5351815.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةلمٌاء عبدالموجود السٌد عبدالعزٌز72720

ناجح7858.5405938273.5381718.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةلمٌاء عٌد محمد مطاوع72721

ناجح5246.537.547.534.5218.037171538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةلمٌاء مظهر صبري توفٌق72722

ناجح493424.535.532.5175.530161439البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةلٌلً صابر عابدٌن احمد72723

ناجح7855.5405937269.5371616.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمدٌحه فؤاد مصطفى محمد72724

ناجح52.5483547.534.5217.534171439البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمرام حشمت عبدالرحٌم طنطاوى72725

ناجح41.5433039.527181.029171440البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمروه عصمت عبدالباسط حسٌن72726

ناجح77.559.54058.536271.5381717.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةملك حمدون عبدالداٌم احمد72727

ناجح7053.53951.535249.0371717.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةملك عاطف رمضان على72728
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ناجح63.545.53541.532217.5351816.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةملك عبدالوحٌد ابوالمعارف محمد72729

ناجح58.539.5295233.5212.5311814.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمنار حمدى عبدالجابر محمد72730

ناجح7859.5405938274.5391918.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمنار راتب احمد محمد72731

ناجح69513651.536.5244.036161739البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمنار ٌحٌى عبدالراضى احمد72732

ناجح4054.5364920199.5201717.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمنه ابو العال احمد عبداللطٌف72733

ناجح55.549.535.54834222.5351517.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمنه هللا سعٌد ابراهٌم احمد72734

ناجح5846.537.54833223.0341816.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمنه هللا محمد توفٌق على72735

ناجح55.53634.54935.5210.5341715.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمنه حاتم فوزى عبدهللا72736

ناجح7453405338.5258.5351817.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمنه محمد عبدالراضى احمد72737

ناجح7353.54052.538.5257.5361717.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمنً محمد السباعً امٌن72738

ناجح68533946.534.5241.0311818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمٌار البدري محمد عبداللطٌف72739

ناجح71.554.5405738.5261.5371818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةنادٌن ابوالقاسم احمد محمد72740

ناجح7456.536.55338258.0381817.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةناهد فندي احمد محمود72741

ناجح70.55138.55036.5246.5391818.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةنداء احمد محمد على72742

ناجح705136.54837242.5381816.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةنداء السٌد محمد عبداللطٌف72743

ناجح6650.536.546.534233.5341717.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةنداء امجد حماد على72744

ناجح7655.539.557.537265.5381718.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةندي هشام ابراهٌم برع72745ً

ناجح73.555.537.55337.5257.0381717.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةنرمٌن السٌد احمد عل72746ً

ناجح7559.5405738269.5381818.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةنورا رشاد علً احمد72747

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةنورهان جادالكرٌم احمد زكى72748

ناجح56422944.533204.5301416.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةهاجر سلٌمان ابراهٌم الطٌب72749
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ناجح77.559.5405438.5269.5401818.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةهدى حازم اٌوب احمد72750

ناجح6248.533.548.534226.534181840البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةهدٌر اشرف عبدالعال ابوالوفا72751

ناجح6653.534.54537236.0331817.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةوفاء السٌد صدٌق على72752

ناجح6751.53647.538.5240.5371917.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةوفاء جمال السٌد عبدالعزٌز72753

ناجح595333.547.535228.0351918.538البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةوفاء عمار السٌد على72754

ناجح70.553395738257.5401918.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةوالء محمد شوقى على72755

ناجح675337.55039246.5381817.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حمدان على احمد72756

ناجح76.555.539.559.539.5270.5371918.537البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن رافت مرسى عبدالوهاب72757

ناجح6557.539.559.537258.5361918.540البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبدالوحٌد محمود عزام72758

ناجح75.5554059.537.5267.538191738البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عصام سعد عطاٌا72759

ناجح77.5584058.539273.0401818.539البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد عبدهللا محمد72760

ناجح56.54733.55428219.033161633البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد برهام فؤاد عبدالمبدى72761

ناجح64.550355129.5230.034161634البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد حربى صبره عبدالعال72762

ناجح60.551.5385231233.035181533البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد حماده جابر حماده72763

ناجح62.554.5405538250.0351816.534البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد حمدان احمد ابراهٌم72764

ناجح77.558.54055.538269.5381918.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالمطلب خلف عبدالمطلب72765

ناجح7153.5395634253.5351917.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد عثمان عبدالرحٌم محمد72766

ناجح7556.538.55533.5258.5341916.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد فاٌز ثروت محمد72767

ناجح7157.536.55931.5255.537191738البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد فوزى عبدالصبور محمد72768

ناجح7955.538.55936.5268.540191837البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد ماهر شكري محمد72769

ناجح5550.537.553.528.5225.0311916.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد ماهر عابدٌن عبدالفضٌل72770
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ناجح61.5534052.534241.032181735البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد مسعد نعمان احمد72771

ناجح6657.538.55235249.035191738البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةادهم الصباح علم الدٌن عبدالرحمن72772

ناجح5550315230.5218.532191733البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةالتهامى محمود محمد عباس72773

ناجح51543152.528.5217.035181633البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةالعبد شنبرى العبد محمود72774

ناجح7259.539.557.536.5265.0361917.539البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةامٌن عفٌفى امٌن السٌد72775

ناجح69.558.539.55631.5255.0361917.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاٌهاب محمود بكرى عطٌت هللا72776

ناجح705938.553.534255.034141735البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةبركات عبدالعال محمد عبدالعال72777

ناجح71.55136.551.529239.5341916.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةبرهام ممدوح برهام محمد72778

ناجح67.553.54055.534.5251.0331917.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةبهاء ضاحى بدرى عبدالرحٌم72779

ناجح5951.5395328.5231.0381817.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةجرجس بشاى ودٌع روفائٌل72780

ناجح6051.539.55629.5236.530151835البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةحسام حازم محمد عبدالرحٌم72781

ناجح6251.533.553.529.5230.034171834البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةحسام حسن فؤاد محمد72782

ناجح5951.5395532236.534151838البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةحسن سمٌر حسن على72783

ناجح63.553.537.554.532241.034141835البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةحسن فتحى حسن محمد72784

ناجح57.550.538.555.531233.034151734البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةحسٌن القط عبدالحمٌد محمد72785

ناجح5951.53953.532235.034141735البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةحماده الطاهر عبدالكامل مدنى72786

ناجح67.558.54055.533254.535181835البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةحمد فراج عالم ادم72787

ناجح6155.537.554.534242.534171837البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةحمدى احمد عبدالحمٌد احمد72788

ناجح67.553.539.55432246.536191835البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةحموده جمال محمود عبداللطٌف72789

ناجح7555.53956.535.5261.5381817.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةخالد محمود حماٌه خٌر الدٌن72790

ناجح60.551.5335432231.0341917.534البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةراضى كمال محمود عبدالرحمن72791
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ناجح5048.538.55030217.032171635البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةرافت رفاعى احمد محمد72792

ناجح55.551.53653.532.5229.033171634البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةرجب شعبان سلطان موسى72793

ناجح70.556.5375636256.035181835البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةرفاعى رفعت عالم ادم72794

ناجح73.557.5395834.5262.534171838البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةزٌاد عبدالناصر احمد عبدالنعٌم72795

ناجح55.547.5255626.5210.534191835البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةسالم صابر العرٌان سالم72796

ناجح6355.5375133.5240.0341917.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةشهاب مشوادى صابر عبدالرحٌم72797

ناجح59.556.54056.535.5248.033191738البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةطارق بسام عبادى على72798

ناجح5746.5364829.5217.0331817.534البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعبدالراضى ناصر رفعت شمروخ72799

ناجح60.550.5335232228.031161837البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حمام احمد عبدالحمٌد72800

ناجح66.554345227233.5361617.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ماهر احمد محمد72801

ناجح64.552.537.554.527236.0321816.534البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعبدالرؤف احمد السنوسى قاسم72802

ناجح66.552.536.55729.5242.0361815.534البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعبدالرؤف رفاعى محمد على72803

ناجح7455.537.55530252.0361816.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز اٌمن حامد احمد72804

ناجح75.558.53857.532.5262.038181738البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعبدالاله الشربٌنى جابر عبدالاله72805

ناجح75.552.536.555.529249.0331816.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعبدهللا االنور لبٌب حسانٌن72806

ناجح74.554.53856.532255.5361816.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعصام بدر فراج فراج72807

ناجح6652.53553.528.5235.531141535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعلى صبرى على مطاوع72808

ناجح725439.556.530252.0341816.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعماد حمدى جبرٌل احمد72809

ناجح7455.53957.529.5255.5371815.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةكرٌم مازنى عبدالاله عبدالراضى72810

ناجح6655325224.5229.536161736البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةكرٌم ناصر فؤاد محمد72811

ناجح70.559.538.557.530256.0371815.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف محمد احمد72812
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ناجح74.559.538.55729.5259.0381815.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد حشمت حماده72813

ناجح7454.5395730.5255.038181737البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد عبدالغنى احمد72814

ناجح71.555.5395730.5253.5361816.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد الكحالوى محمد جوده72815

ناجح7054385530.5247.5371816.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد جابر لبٌب حسانٌن72816

ناجح6552.5355729238.532141538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد حمدان محمد احمد72817

ناجح70.554.539.556.533.5254.536181636البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد راضى ربٌع محمود72818

ناجح7154395734255.036181736البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد عادل جابر حافظ72819

ناجح735437.557.537.5259.538181739البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالباسط عبدالعال محمد72820

ناجح74.553.539.557.534.5259.5341816.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالعاطى محمد على72821

ناجح52.55436.55625.5224.528181537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد عدلى فاٌز حامد72822

ناجح6954385728.5246.5301815.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد عطٌه عبدالرحٌم محمد72823

ناجح7656.53954.534.5260.5371817.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد غزاوى سٌف الملوك محمد72824

ناجح62.553.538.55527.5237.0351815.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد هابٌل عبدالاله عبدهللا72825

ناجح6355.537.55735.5248.5341817.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود الصابر شمس الدٌن مهدى72826

ناجح5754.539.55930240.0331615.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود بخٌت فاٌز عطاى72827

ناجح6457.539.556.528.5246.0351815.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود سعٌد ابو الوفا اسماعٌل72828

ناجح64.554.536.55730.5243.034161536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود سمٌر احمد عبدالمنعم72829

ناجح72.559.539.557.535.5264.5381816.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالمحسن محمود محمد72830

ناجح6454.529.555.531234.529161536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود على امٌن محمد72831

ناجح76.556.537.557.532260.0381817.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود محمد ابوالحمد عبداللطٌف72832

ناجح53.552.5395326.5224.5321714.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود مرتضى جادالكرٌم مصطفى72833
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ناجح7255.539.557.532.5257.0351817.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود منصور جادالكرٌم احمد72834

ناجح74.556.539.557.535263.0371816.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود منصور محمد حسن72835

ناجح6753.5395733249.5361816.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمصطفى على محمود عبدالرحٌم72836

ناجح52.554.539.555.528.5230.535181635البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمطاوع الضبع مطاوع قاسم72837

ناجح63.550.5325832.5236.532161536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمنصور مؤمن الداكر حمدون72838

ناجح65.555.536.557.533248.0361817.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةموسى محمد عبدالرحٌم الحداد72839

ناجح58.55436.555.532.5237.036181436البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنادر ابوالوفا احمد على72840

ناجح4642214822179.0281815.534البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةهاشم عالء فراج عبدالمنعم72841

ناجح7450.539.55730251.038181735البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةوجٌه اسعد جابر محروس72842

ناجح7351.537.55729.5248.532181735البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد عبدالحمٌد محمود72843

ناجح755739.558.537.5267.540181739البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةٌوسف حماد عابدٌن عبدالكرٌم72844

ناجح61.550.533.550.526222.032181836البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةٌوسف عرفات طلعات خلٌل72845

ناجح7959.5395932268.538181838البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةٌوسف مشوادى تمٌم حسٌن72846

ناجح74.551.537.557.529.5250.535181838البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةٌونس اٌمن ٌونس على72847

ناجح73.551.5395431249.033181937البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةابتسام رشاد عبدالصبور محمد72848

ناجح7353.539.56033259.039181838البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةابتسام ممدوح هٌكل ابراهٌم72849

ناجح74.554.54059.534262.538181838البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحالم عزت ابو الحمد عبداللطٌف72850

ناجح68.552.537.556.529.5244.534181738البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاروه كمال شمندى عبدالحافظ72851

ناجح77.558.5406037273.034181838البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاسراء احمد حسٌن محمود72852

ناجح6441.5375229223.5361816.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاسماء حمدان محمد احمد72853

ناجح53.5453652.528.5215.532181736البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاسماء شعبان سلطان موسى72854
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ناجح63.550.536.553.530.5234.536181738البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاسماء محمد عبدالغنى احمد72855

ناجح7351.53954.529247.036181938البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةالفت عفت عبدالرحٌم السٌد72856

ناجح60.553.536.55427231.535181934البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةام العز العبد سوٌفى حسن72857

ناجح7453.5405333253.538181939البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةامل احمد عبدالرحٌم الحداد72858

ناجح755239.55734.5258.0361817.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةامل صالح رٌاض عبدالرحٌم72859

ناجح70.552.539.553.534250.035181936البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةامنٌه معتمد بدرى عبد االمبدى72860

ناجح6456.539.55525240.0341815.534البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةانجى جابر نورالدٌن على72861

ناجح75.5564057.534263.0361815.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةانجى كساب عبده احمد72862

ناجح7254.5405930.5256.0341814.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةانعام فراج العرٌان احمد72863

ناجح59.543.534.555.525.5218.534181436البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاٌات احمد جاد عبداللطٌف72864

ناجح6954.538.553.530245.5341815.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاٌمان السٌد امٌن محمد72865

ناجح73.552.538.55527.5247.0351814.534البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاٌمان الصابر شمس الدٌن مهدى72866

ناجح7254.539.55833.5257.5341815.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاٌمان راضى عبدالحمٌد محمد72867

ناجح67.551.5405433.5246.534181437البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالغفار محمد عبدالفضٌل72868

ناجح595437.55229.5232.0321815.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاٌمان موهوب فؤاد سلٌمان72869

ناجح7053.5405630.5250.032181538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاٌه البدرى عطٌه عبدالحمٌد72870

ناجح7253.54056.531.5253.5331815.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاٌه نصر الدٌن عبدالحمٌد عبدالرحٌم72871

ناجح7355405731.5256.535181635البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةبسنت عطاى فؤاد حسوب72872

ناجح61.54136.554.525218.5321814.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةتٌسٌر عصام ابوالحمد على72873

ناجح73.556.5395730.5256.5321814.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةحنان شحات جالل عبدالعال72874

ناجح73574056.529.5256.0321815.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةخلود خالد عبداللطٌف محمود72875
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ناجح6753.539.55427.5241.5311815.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةخلود عبدالناصر محمد عابدٌن72876

ناجح74.557.539.558.533.5263.5361815.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةدعاء السٌد عبدالغنى احمد72877

ناجح73.553.54056.529252.5331815.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةدمٌانه رومانى جابر جوٌد72878

ناجح7558.5395732261.5371815.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةرحاب اسراء طلعت حسوب72879

ناجح7455.54057.530257.0351815.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةرحمه اسعد جبرٌل امٌن72880

ناجح65.555.537.559.533.5251.535182037البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةرحمه حمدى الطاهر علٌو72881

ناجح7759.54058.537.5272.5361819.539البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةرقٌه سعد علم الدٌن خٌرالدٌن72882

ناجح67.551.537.55731.5245.0361819.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةرقٌه عاصم العبد احمد72883

ناجح6651.539.554.535246.5341818.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةرندا ممدوح خلف عبداللطٌف72884

ناجح685237.55734248.5321818.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةزهره محمود العرٌان احمد72885

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدهللا على حفنى72886

ناجح7154.538.555.535254.5321819.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةزٌنب عوارى محمود جوده72887

ناجح7558.539.55836.5267.5391819.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةساره جمال شهٌد مملوك72888

ناجح59.547.539.552.533.5232.5311818.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةسحر حازم حامد حسن72889

ناجح64.5483755.534239.0321818.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةسلطانه صالح عبدالمجٌد محمد72890

ناجح7154.539.55836.5259.5351819.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةسلوى الناجح عبدالصبور محمد72891

ناجح70.55839.556.534258.5351819.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةسها البدرى عبدالعلٌم ابراهٌم72892

ناجح7252.539.55533.5252.5301819.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةسها اٌسر محمود محمد72893

ناجح6754.5405731249.5311819.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةسها راضى محمد عبدالرحٌم72894

ناجح65.554.538.55633247.5301819.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةسها فرج على عبداللطٌف72895

ناجح63.5523756.533.5242.5301819.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةسهٌر حمدهللا السٌد احمد72896
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ناجح67.55639.555.533.5252.0351819.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةشادٌه الدكرونى جاد محمد72897

ناجح54.553.5334824213.0321819.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةشروق عبده رفاعى على72898

ناجح7557.539.558.535265.5351819.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةشهد هانى فتحى ابوالمجد72899

ناجح68.5503855.528240.0341818.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةشٌماء شعبان ابراهٌم محمود72900

ناجح6346.53752.529228.0341818.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةشٌماء كلٌب حامد احمد72901

ناجح72.559.5405435261.0381818.534البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعزٌزه عثمان السٌد عثمان72902

ناجح7454.5405834.5261.038181939البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعفاف راضى محمد عبدالرحٌم72903

ناجح60.550.54056.530237.5381818.535البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعال رفاعى محمد رجب72904

ناجح68594054.529.5251.035181936البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعلٌاء سمٌر حسن على72905

ناجح55.53535.55427.5207.536151936البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعلٌه بخٌت جمال نورالدٌن72906

ناجح5749.5385528.5228.037181936البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعنود شحات مصطفى سلٌم72907

ناجح6558.53956.533252.0371818.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةفاطمه حفنى رفاعى على72908

ناجح66.559.538.55528.5248.0381818.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالوهاب محمد جابر72909

ناجح7959405736.5271.5391818.534البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةفاطمه عالء عبدالعاطى السمان72910

ناجح67.554.53954.535.5251.0361818.534البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةفاطمه مطاوع عبداللطٌف على72911

ناجح75.556.53855.536.5262.0391818.539البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةفٌروز جمال فؤاد حسٌن72912

ناجح62534054.530.5240.0391818.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةكرٌمه عالء شوقى احمد72913

ناجح6758.5405531.5252.0371818.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةلبنى سمٌر الزاهر محمود72914

ناجح5352.536.54928219.0381818.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمارٌنا مرزوق جابر جوٌد72915

ناجح64.557.53855.531.5247.0371418.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمرٌم عدلى على محمد72916

ناجح6550.5405431240.537161937البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود عابدٌن عبدالكرٌم72917
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ناجح66.547405332238.537181937البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةملك بدران حمدان حزٌن72918

ناجح6338.539.55531.5227.5371818.536البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمنار الداكر برهام جادالكرٌم72919

ناجح51.551.53952.530224.535181936البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمنار عبدالوهاب امٌن السٌد72920

ناجح75.554.54054.531255.5341815.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمها ابراهٌم الصغٌر عبدالمبدى نورالدٌن72921

ناجح64.551.54051.533.5241.029161637البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمٌاده عمر محمد احمد72922

ناجح6951.5405433247.526191636البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنجالء على محمد عبداللطٌف72923

ناجح69.547.53953.528.5238.026181636البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنجوى كرم عبدالحمٌد على72924

ناجح73.55039.554.529.5247.029181637البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنحمده كمال عبدالمبدى عبدالمنعم72925

ناجح64.551.5355027.5228.5301815.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنداء عصمت حماد حافظ72926

ناجح74.559.54055.532.5262.035181635البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنرمٌن سامى رفعت مصطفى72927

ناجح6843.54051.527.5230.528181636البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنرمٌن ماهر عبدهللا سلٌم72928

ناجح6944.5384430225.535181438البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنسمه حازم زكرٌا حسن72929

ناجح7253.539.55332250.030181637البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنها عاطف سلٌمان سلٌم72930

ناجح60.551.5385127.5228.529181634البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنورا حنفى جمال نورالدٌن72931

ناجح6751.5355036239.538181639البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنوران منصور البدرى مطاوع72932

ناجح6450.5395230235.5301814.538البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنورهان الطاهر محمود خلٌفه72933

ناجح70513956.530246.531181637البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنورهان بخٌت رشدى حامد72934

ناجح64.5514054.532242.028161537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةهاله ناصر حشمت حماده72935

ناجح66.551.538.549.532.5238.527181637البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةهاٌدى تحسٌن عبدالمبدى نور الدٌن72936

ناجح6251.53951.527231.0261815.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةهدوء عاٌد برعى عبدالرحٌم72937

ناجح5149.5344728209.524181336البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةهند منصور جبرٌل السٌد72938
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ناجح62.55132.55228.5226.5271816.537البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةوفاء عاطف السٌد عبدالرحٌم72939

ناجح72.551.54053.533250.530181638البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ممدوح النوبى سعد الدٌن72940

ناجح7150.5405430245.531181637البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةٌسرا حمدان جادالكرٌم محمود72941

ناجح45.548385132214.526181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ابراهٌم حسن حامد ابراهٌم72942

ناجح4342.537.540.528.5192.030171238البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ابراهٌم عبود حلمى صادق72943

ناجح4646.52850.524.5195.5291812.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ابوستٌت خالد جاد ابوستٌت72944

ناجح5748.5375132225.528181540البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى احمد ابراهٌم زكً ابرهٌم72945

ناجح49.549.537.55225213.531181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى احمد السٌد علً رسالن72946

ناجح49.54837.551.530216.528181338البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى احمد جمال محمد محمود72947

ناجح52.55237.55330.5225.530181540البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى احمد حازم عزت محمود72948

ناجح494637.552.522207.028181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى احمد حمدون ٌاسٌن عبدالرحٌم72949

ناجح50523752.527218.531191538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى احمد خلف احمد عبداللطٌف72950

ناجح47.544.5375225206.023181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى احمد عمر دروٌش عل72951ً

ناجح474838.554.534222.031181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى احمد محمد رمضان احمد72952

ناجح4751395433224.031191540البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى احمد محمود اسماعٌل احمد72953

ناجح63.54939.55324229.033191538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى اسالم عبدالمجٌد محمد عبداللطٌف72954

ناجح4743395229210.028181438البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى اشرف عطا هللا عبدالمرٌد ابراهٌم72955

ناجح464539.552.522205.028181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى التونى خلٌل امٌن عبدالعظٌم72956

ناجح4237.524.547.530.5182.0251711.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى باسم عزالدوله امٌن محمود72957

ناجح5350.539.553.532.5229.030.5181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى بشار عصمت قلٌنى نوح72958

ناجح49.54438.552.525.5210.032191538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى بشار محمد عبدالحمٌد غالب72959
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ناجح52.55137.55327.5221.5331914.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى تامر فتحً فرج عبدالرحمن72960

ناجح514034.55126202.5311914.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى جادالكرٌم حماده عبدالسالم السٌد72961

ناجح46.54537.55331213.029181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى جبرٌل حسسٌن محمد سلٌمان72962

ناجح704739.55328.5238.032181338البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى حاتم خلف عبدالداٌم مؤمن72963

ناجح5746.536.55329.5222.5311714.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى حسام عبدالنبً خلف هللا ابراهٌم72964

ناجح694939.55330.5241.0301815.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى حسام محمد كمال زكى72965

ناجح52.539.52849.522191.5301914.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى حسٌن محمود اسماعٌل احمد72966

ناجح6646395330.5234.531191538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى حمدان العربً حمدان عل72967ً

ناجح48.543.530.550.523.5196.5311812.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى حمدان صالح حمدان عبدالحمٌد72968

ناجح66.5423652.526223.0331813.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى رٌمون هانى جابر جرس72969

ناجح6343.538.55329227.0291817.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى زغلول الفً زغلول فضل هللا72970

ناجح61.539385229219.5291815.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى زٌاد فواز عبده احمد72971

ناجح4935.535.548.521.5190.0291612.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى سعد محمد سعد عبدالرحٌم72972

ناجح5744.53450.526212.029181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى سالمه بدوي مصطفً مطاوع72973

ناجح64.54039.552.529225.5311713.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى سلٌمان اشرف عبدهللا صابر72974

ناجح54.539.536.55125.5207.0291714.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى صبرى عاطف صادق سعد الدٌن72975

ناجح74.546.53953.530.5244.032181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى طارق عابدٌن شمس الدٌن حسٌن72976

ناجح71.54239.552.526.5232.0311714.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عادل عبداالمام محمود حسن72977

ناجح764939.554.532.5251.538171440البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عبدالحمٌد خٌري عبدالحمٌد جاد الرب72978

ناجح704738.54727229.528171438البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عبدالرحمن طه احمد طه72979

ناجح734538.554.530241.0321515.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عبدالرحمن عبدالاله حمد احمد72980
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ناجح77423852.529238.5321714.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عبدالرحٌم جادهللا السٌد احمد72981

ناجح6238365326215.031171438البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عبدالعزٌز محمود علً رسالن72982

ناجح7443.538.55530241.033171540البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عزالدٌن اسعد عزالدٌن عبدالراضى72983

ناجح63.546.538.55029.5228.0331716.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عصام شوقً محمد عل72984ً

ناجح6140385028.5217.5301917.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عالء عبدالناصر امٌن محمود72985

ناجح6343395025220.0311716.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى على عبدالسمٌع على سلٌمان72986

ناجح665238.55131.5239.0331916.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى علً عادل صبري محمد72987

ناجح6850.538.549.529235.5331916.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى علً عبدهللا ابوالحمد سعدالدٌن72988

ناجح5648.5305120.5206.0261616.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عماد خلف هللا احمد ابوزٌد72989

ناجح6848.539.55131.5238.531181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عماد صفوت محمود عل72990ً

ناجح63.543395126222.5311715.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عماد عبدالمعطً محمد حفن72991ً

ناجح674839.549.532236.0321715.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عمر فوزى محمد صدٌق72992

ناجح65.548395226230.5321817.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عمر منصور مصطفى محمد72993

ناجح71.548405437250.5371716.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى فارس محمود احمد احمد72994

ناجح64.53031.55024200.0301713.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى فاٌز فوزي احمد حافظ72995

ناجح58.540.53650.523.5209.0301615.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى قاسم عثمان محمد عل72996ً

ناجح66.54438.550.526.5226.0311816.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى قاسم محمد جادالرب محمد72997

ناجح71533953.532.5249.0361717.540البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى كمال جابر فوزي احمد72998

ناجح7150395130.5241.5331717.540البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ماهر عبدالصبور السٌد حسن72999

ناجح7658.537.55433.5259.534181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد حازم احمد عبداللطٌف73000

ناجح67.549.535.55126.5230.029181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد حلمى ابو الفضل محمد73001
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ناجح75.55537.55232252.035181940البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد رجب مصطفى حسٌن73002

ناجح5946.5384928220.528161838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد صبرى فوزى على73003

ناجح70523951.531.5244.034181938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد صفوت عبدالعبٌم نورالدٌن73004

ناجح615138.53828.5217.0341617.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد عبدالفتاح فاضل عبدالجواد73005

ناجح605035.538.530214.031181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد عبدهللا عبدالاله محمد73006

ناجح474923.53825182.535161738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد على عبدالرحٌم السٌد73007

ناجح5552383931215.038181938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد قناوى حسن قناوى73008

ناجح5447.5373825.5202.0321615.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد محمود عبدالحمٌد نورالدٌن73009

ناجح58.547.537.54029.5213.035181338البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد ناجح جمعه السٌد73010

ناجح76.56039.55535.5266.540181840البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد نصرالدٌن ابراهٌم حسن73011

ناجح57.552393932219.537161638البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمود خلف هللا جالل عبدالعظٌم73012

ناجح56.546383930209.5321816.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمود شرف على عبداللطٌف73013

ناجح6050394132.5222.5351818.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمود على السٌد على73014

ناجح565239.53832.5218.032181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمود علً السٌد فرج73015

ناجح735936.53828.5235.037171838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمود فوزي محمود عل73016ً

ناجح625339.53933226.536181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمود كمال شمس الدٌن محمدٌن73017

ناجح6149.539.539.531.5221.037181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمود محمد عبالرحٌم احمد73018

ناجح64.554.539.540.531.5230.5371817.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمود محمد محمود نصرالدٌن73019

ناجح64.55338.53831225.036181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مصطفى احمد جادالكرٌم احمد73020

ناجح74.560393933245.537181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مصطفى اسماعٌل ابراهٌم حسن73021

ناجح56.55230.53925.5203.5321615.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مصطفى محمود حسٌن محمود73022
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ناجح5852384032220.0371816.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مصطفً عبده قرقار عبدالشاف73023ً

ناجح58.5483940.527.5213.5351817.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مصطفً محمود احمد مصطف73024ً

ناجح5847.5293931.5205.0351817.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى معتز عبدالحلٌم عبدالمبدي عل73025ً

ناجح74.55237.551.530245.533181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ممدوح االسعد حسٌن عبدالرحٌم73026

ناجح50.551264023.5191.0361614.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ممدوح عبدالاله خلف ابراهٌم73027

ناجح6649.53742.529224.029181638البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى هانى البدرى حمدهللا عبدالعال73028

ناجح705139.54427231.5321717.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى هشام البدرى حمدهللا عبدالعال73029

ناجح68.552384831.5238.032181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى هشام حفنً حسانٌن امام73030

ناجح674831.546.525218.030181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ٌاسر البدرى على عبدهللا73031

ناجح68.55236.54725229.033181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ٌاسٌن ادور على محمد73032

ناجح7652385127244.029181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ٌسى حربى بهٌج بولس73033

ناجح75.559.5395429.5257.535181740البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ٌوسف نصرالدٌن ابراهٌم حسن73034

ناجح73.555395127.5246.035181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ابتسام عبدالفتاح عبدالجواد عزام73035

ناجح7454394828.5243.535181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى اسماء البدرى خلٌفه احمد73036

ناجح76.55538.55025245.035181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى اسماء وائل فتحى محمد73037

ناجح71.5533948.527239.035181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى امل فاٌز محمود حفن73038ً

ناجح53.55232.547.524.5210.0311816.540البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى امٌره رجب احمد حافظ73039

ناجح74.55439.55030.5248.532191838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى انجى نور صبرى سوٌرس73040

ناجح66.55233.545.524221.529181638البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى انوار محمد حسٌن عل73041ً

ناجح715338.55127.5241.031161738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى اٌات احمد السٌد عبدالرسول73042

ناجح7153384827237.032181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى اٌمان احمد عبدالحمٌد جهالن73043
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ناجح70.552395032243.5351815.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى اٌمان فاٌز فوزي مختار73044

ناجح72.555394731.5245.035181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى اٌمان كحول سالمان احمد73045

ناجح59.55236.55022220.0341615.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى اٌه حسن مختار بكري73046

ناجح47.53936.549.525.5198.024181538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى بداره زكٌر تغٌان حسن73047

ناجح5447375231.5221.5291817.540البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى بسمه جبري احمد حافظ73048

ناجح735138.55535252.531182040البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى حسناء خلف هللا منصور احمد73049

ناجح4635.531.546.530.5190.0331619.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى حنان حماده عبدالسالم السٌد73050

ناجح59.53339.554.534.5221.032161938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى خلود خالد علً عبدالوهاب73051

ناجح634237.55534231.531181938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى دعاء ثروت صدٌق مصطفى73052

ناجح74.557.539.55437262.5331819.540البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى دعاء نصرالدٌن ابراهٌم حسن73053

دور ثانى2418.51924.514.5100.51088.518البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى دنٌا عادل عبدالكرٌم موسى73054

ناجح4841.5375226.5205.030181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى دٌنا اسعدى فضل هللا احمد73055

ناجح4536.53952.531204.0301817.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى راندا خلف محمد عل73056ً

ناجح7358405538.5264.533181940البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى راندا فتحً صبري محمد73057

ناجح624339.551.534230.0331818.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى رحاب منصور عزالدٌن محمد73058

ناجح63463953.533.5235.030181938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى رحمه خلف هللا غندور فضل هللا73059

ناجح6650.538.55435244.034181938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى رنٌا محمود جادالكرٌم محمود73060

ناجح724738.553.535246.032181940البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى رٌهام حمدى على محمد73061

ناجح50.53337.551.527.5200.0321817.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى زٌنب سٌد نور الدٌن فراج73062

ناجح7148.538.55434.5246.5341818.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ساره علً محمود عل73063ً

ناجح65.544.5395135235.034181938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ساره عماد حمدي احمد73064
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ناجح54.54539.553.533225.531182038البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ساره محمد علً احمد73065

ناجح64.548.53952.534238.5351819.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى سامٌه ولٌد علً عبدالاله73066

ناجح504039.55326.5209.030181638البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى سماح الصباح حسٌن محمد73067

ناجح7249375233243.0331816.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى سماح خلف غندور فضل هللا73068

ناجح6144.5345232.5224.032181338البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى سماح عبدالحمٌد محمود عل73069ً

ناجح74524053.534253.532181938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى سمر محمد فراج محمد73070

ناجح69524053.532.5247.033181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى سهٌله عاطف محمد ابوالحمد73071

ناجح7854.539.55434260.034181938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى سوها طاٌع جادالرب احمد73072

ناجح695234.551.534.5241.535181638البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى شهد الشربٌنى احمد على73073

ناجح49.53733.54127188.0301814.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى شهٌره حفنً حسانٌن امام73074

ناجح74.5574052.534.5258.534181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى شوق حمدي فهٌم جاد عثمان73075

ناجح7055405129.5245.531161938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى شٌماء خلف ابواللٌف عبدالقادر73076

ناجح7055405335253.034181938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى شٌماء محمد فتحً حسٌن73077

ناجح7356405435258.034191940البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ضحى حمدان محمد حسن73078

ناجح6250.539.55333.5238.5321817.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عبٌر اشرف عطا عبدالرحٌم73079

ناجح6656405233247.033181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى عبٌر السٌد خلٌفه احمد73080

ناجح75.552405234.5254.035181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى علٌاء حسن فراج عبدالعزٌز73081

ناجح61.5513551.535234.032181838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى علٌاء ٌاسٌن بكر احمد73082

ناجح57534051.534.5236.034181740البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى غاده سمٌر راشد عبدالحمٌد73083

ناجح71523853.534.5249.0301817.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى غاده عبدالرازق عبدالمرٌد ابراهٌم73084

ناجح665534.548.533237.0311818.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى غاده عالء الدٌن عثمان محمود73085
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ناجح745639.55437260.534181938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى غاده عالء عبدالحمٌد محمود73086

ناجح6954.5405434.5252.032191838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى غالٌه محمود جندى عبدالحمبد73087

ناجح6754.54053.535.5250.532181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى فاطمه عادل عبدالمنعم حسٌن73088

ناجح71.5533953.534.5251.535181938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى فرحه ابراهٌم ابوالحمد محمد73089

ناجح74.550355132.5243.031161838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى فرحه اسعد السٌد احمد73090

ناجح7347.53452.532.5239.533161838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى فرحه عبدهللا قناوي احمد73091

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى فرحه منصور محمد حافظ73092

دور ثانى1516622766.0116718البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى فٌفً عبداللطٌف عبدالرحمن محمد73093

ناجح50.54024.54923.5187.5341813.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى كوثر ٌسرى محمد امٌن73094

ناجح614726.55021.5206.031181438البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مرح علً محمود عل73095ً

ناجح60.54934.55327224.030181738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مرفت القط سباق خلف هللا73096

ناجح74.5533553.534.5250.5351814.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مرفت كرم محمود عبدالحمٌد73097

ناجح76.5553552.535254.036181840البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مروه نصرالدٌن صالح محمد73098

ناجح77.559405840274.536181740البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مرٌم احمد ابراهٌم فراج73099

ناجح59.54830.548.529215.529141538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مرٌم عبدالفتاح حلمى محمد73100

ناجح68.550295124.5223.032161640البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مشٌره بشٌر محمد عبدالراضى73101

ناجح54473552.525213.5291718.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى منار الضبع محمود عبدالمجٌد73102

ناجح51.543.5364930.5210.5321618.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى منار حازم صبري عبدالرحٌم73103

ناجح55.541325325.5207.033161838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى منار حسٌن علً عبدالرحٌم73104

ناجح594228.553.524.5207.5341717.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى منار خلٌفه احمد قناوي73105

ناجح72.5553752.533250.0311718.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى منال احمد شوقى نورالدٌن73106
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ناجح75.55337.554.534.5255.0361719.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى منه هللا اشرف البدري حمدان73107

ناجح68.54633.552.531231.5331518.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى منً احمد عبدالحمٌد نورالدٌن73108

ناجح615232.553.528.5227.5341518.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مً عامر احمد السٌد73109

ناجح59502951.523212.534151838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى مً عبدالفتاح حلمً محمد73110

ناجح72.5483648.534.5239.533171838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى نارمٌن محمود جنٌدى عبدالحمبد73111

ناجح73.55338.54834.5247.533171938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى نجالء ابراهٌم محمود ابراهٌم73112

ناجح70.54337.54534230.0291717.540البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى نجالء عاطف حمداوي عبداللطٌف73113

ناجح704936.547.533.5236.531151738البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ندي حماد محمود حفن73114ً

ناجح7450304434232.0341719.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ندي شوقً عبدالراضً ٌوسف73115

ناجح74.55331.55234.5245.5321719.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ندي منصور عبدالرحمن احمد73116

ناجح74.55135.548.534.5244.0361717.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى نرمٌن اسعد عبدالرحمن احمد73117

ناجح74.54533.54831.5232.5321718.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى نرمٌن محمود خلٌفه عبداللطٌف73118

ناجح74.549.533.546.534.5238.531171740البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى نور الهدى السٌد ابراهٌم حسن73119

ناجح76513747.533.5245.0291718.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى نورا جاد عبدالمبدى محمود73120

ناجح73.55138.55134248.0351719.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى نورهان الصغٌر شهدى بخٌت73121

ناجح755237.55134.5250.0311717.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى نورهان حازم احمد قناوي73122

ناجح61.535.524.545.527.5194.529161838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى نورهان خالد علً عبداللطٌف73123

ناجح70382743.534.5213.0281719.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى نورهان رٌاض عبدهللا بكري73124

ناجح7842314634231.0331618.538البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى هاجر حماده رٌان احمد73125

ناجح745236.54834244.534171938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى هدٌر ابوالسعود حسان احمد73126

ناجح6443.538.54634.5226.532171838البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى وعد غندور محمد عبدالمنعٌم73127
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ناجح6738.535.540.534.5216.032171938البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى وفاء عبدالاله حسٌن محمد73128

ناجح61.54333.549.524.5212.033171739البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةابراهٌم الدٌب ابراهٌم عسران73129

ناجح76.55038.553.527.5246.0351719.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةابراهٌم السٌد ابوالمجد محمد73130

ناجح78.55938.55528259.039172039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةابراهٌم علم الدٌن احمد محمد73131

ناجح78.560405840276.538162039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةابراهٌم علً احمد محمد73132

ناجح68.541.536.55225.5224.032151839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةابراهٌم كمال محمد عبدالرحٌم73133

ناجح75.55738.554.526251.532162039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةابوالقاسم حارس حلمً محمد73134

ناجح75.55538.555.526.5251.034172039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد القرشى صابر محمد73135

ناجح76.555.538.554.523.5248.532172039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد بالل خلف هللا عبدالرحمن73136

ناجح77593754.528255.538182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد حسٌن جمعه عبدالعزٌز73137

ناجح74603955.539.5268.039172039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد خٌرى عبدالعلٌم احمد73138

ناجح58.546.536.55127219.534161639البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد صبري علً مصطفى73139

ناجح71.5503653.527.5238.5281719.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالحكٌم حسن محمد73140

ناجح78.5604059.539.5277.535182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالحكٌم محمود حماد73141

ناجح7658.5395636.5266.035172039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرازق عبدالمجٌد حسان73142

ناجح68.558355534250.532181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد عز الدٌن حسٌن احمد73143

ناجح72.549.536.554.527240.029182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد عفٌفً محمود توفٌق73144

ناجح77.55938.555.536266.533182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد فٌصل حسٌن على73145

ناجح78594058.540275.536172039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد كمال احمد حسن73146

ناجح48372540.520170.5301415.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاحمد محمد علً فواز73147

ناجح76.556.538.549.528.5249.539172039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاسالم الشاطر عطوان مصطفى73148
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ناجح64.5513852.524.5230.535161739البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاسالم بدوى توفٌق السٌد73149

ناجح654535.553.520219.032161939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاسماعٌل عاطف محمود ابراهٌم73150

ناجح584239.55521215.531171939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةالعربى محمود العربى شبٌب73151

ناجح78.5604059.539277.0391718.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةالمهاب حازم احمد احمد73152

ناجح74.554.539.55532255.5371718.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاٌمن حماده عبود محمد73153

ناجح67.545.5405420.5227.534171939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاٌهاب حمدي محمود محمد73154

ناجح66.5504053.520.5230.533171939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةبدر محمود محمد محمود73155

ناجح72514056.522241.539171839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةبشار عبدالرحٌم عبدالسمٌع غالب73156

ناجح5946.54053.520219.0301819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةبكرى محمد حسن بكرى73157

ناجح69.5413949.520.5219.531171939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةبهاء حازم نورالدٌن ٌوسف73158

ناجح69.5473851.529235.0331718.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةبهاء هانً عبده سلٌمان73159

ناجح775539.558.536.5266.539171939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةتامر عصمت عبدالاله جادالكرٌم73160

ناجح70.534.54054.527.5227.035171839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةجمال عبدالحمٌد جمعه محمد73161

ناجح7551.54056.526249.037181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحاتم جمال احمد محمد73162

ناجح64384042.523207.534162039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحامد عبدالرحٌم كٌالنً احمد73163

ناجح73.534.5404822218.0301719.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحسام خٌري محمود عبدالنعٌم73164

ناجح7659405625.5256.534181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحسٌن احمد حسٌن احمد73165

ناجح7052405521238.031162039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحسٌن عصمت محمد محمد73166

ناجح6751.54054.521.5234.530162039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحماده الزنباعى نور الدٌن دروٌش73167

ناجح73.547.5405523.5239.5321819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحمدى وائل حمدى احمد73168

ناجح6646405521228.0321719.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحمدي ثروت حمدي قندٌل73169
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ناجح5142.54052.523209.0301718.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحمدي محمد عبدالشافً محمود73170

ناجح48.5474053.530219.034181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةخالد عصمت السٌد عبدالرحٌم73171

ناجح76.5574059.539.5272.537182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةزٌاد حسام عباس احمد73172

ناجح71514059.538.5260.0371819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةزٌاد عارف احمد محمد73173

ناجح59.549.539.554.525228.033182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةسامح عفت اسماعٌل جاد73174

ناجح6050.54054.526231.035182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةصابر فوزى الضبع شحاته73175

ناجح55.550.53853.525222.534182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةصالح حسٌن محمود حسٌن73176

ناجح60.550.537.55432234.535181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةضٌاء عبدالوهاب جبرٌل محمود73177

ناجح43.544.537.546.528.5200.532181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةطارق كمال عبدالحمٌد عثمان73178

ناجح75524059.539.5266.039172039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةطارق محمد احمد عبداللطٌف73179

ناجح7558.54059.539272.039182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعباس فتحى عباس على73180

ناجح45.5333138.522170.0301817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد سامح عبدالحمٌد ابراهٌم73181

ناجح5345.5395326216.533182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد عرفات محمد حسن73182

ناجح41.546.5365024.5198.534161939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد عبدالعزٌز حسن73183

ناجح50.548.54051.523213.533181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن البدري فوزي حسن73184

ناجح41.540.53751.524194.530181639البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن العرٌان عبدالعظٌم على73185

ناجح7759406040276.039172039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عصمت حسٌن عبدالجواد73186

ناجح45.542.53850.527203.530171939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن فتحً احمد فراج73187

ناجح57.546405426223.530171939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن متولً حمدان بكري73188

ناجح56.5484051.529225.0301817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم عادل عبدالرحٌم احمد73189

ناجح52.549405121.5214.030181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالفتاح احمد صبري محمد73190
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ناجح6545.5405232234.535172039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالاله خالد عبدهللا احمد73191

ناجح7252405124.5239.535181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدهللا ابوزٌد عبدالسمٌع عبدالرحمن73192

ناجح6750.53648.526.5228.5361617.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد عبدالحكٌم احمد73193

ناجح75.55239.55432.5253.5311718.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدهللا مختار سلٌم محمد73194

ناجح76584055.538.5268.0391818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعبدالمنعم ناصر عبدالمنعم احمد73195

ناجح64.552375330236.5331518.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعصام طارق صبرى عبدالرحٌم73196

ناجح77.55539.55738267.036172039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعلً اكرامً صدقً عل73197ً

ناجح67.5523954.529242.034181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعلً محمود احمد طنطاوي73198

ناجح59.55029.553.523.5216.0341818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعماد عبدهللا محمد عبداللطٌف73199

ناجح74.554.5405730256.038181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعمر احمد السٌد الحاكم73200

ناجح72543956.530.5252.035161839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعمر عبدالخالق ابو رحاب قناوى73201

ناجح78564055.531.5261.036182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعمر محمد حسن محمد73202

ناجح673933.54926214.533161339البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعمرو خالد محمد عبدالمجٌد73203

ناجح74.55638.553.530.5253.037181739البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةغالب عبدالناصر بدوي محمد73204

ناجح76574053.536262.536182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفوزى محمد ٌوسف قناوي73205

ناجح7958405535.5267.537182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفوزي محمود فوزي محمد73206

ناجح74.555.54056.533259.536181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفؤاد اٌمن فؤاد محمد73207

ناجح66534054.535248.536182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفؤاد محمد فؤاد محمد73208

ناجح675237.549.531237.036181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةكرم جابر احمد على73209

ناجح6349.537.55029.5229.5361618.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةكرٌم الجمل لمعى عبدالعزٌز73210

ناجح574635.55228.5219.031161839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةكرٌم السٌد عباس امٌن73211
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ناجح8060406040280.040182039البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةكرٌم عالء عبدالحمٌد محمد73212

ناجح79.5594059.539.5277.5401819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةكرٌم فرج رفعت فرج73213

ناجح694532.557.525.5229.536181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد  على عبده محمد73214

ناجح8060406040280.0401818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد اسعد الدٌب محمد73215

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد انور ابراهٌم عصران73216

ناجح6545.53553.526225.033181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد انور الزاهر شبٌب73217

ناجح80594059.539277.5401818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد رافت حمدي شرقاوي73218

ناجح7652405534257.0381817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد رفٌق محمد حسن73219

ناجح8050405633259.040181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد صادق محمد عبدالرحٌم73220

ناجح79.5534056.535264.038181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد عادل حشمت محمد73221

ناجح6338.531.552.524209.530161439البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد عاصم حسن احمد73222

ناجح79.557405938.5274.040181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالفتاح حسن عبدالعزٌز73223

ناجح77534056.535261.537181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر حمدى احمد73224

ناجح71553856.535255.538181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد عرفات فوزي عبدالعاط73225ً

ناجح60.544.53056.528.5220.031161839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد عٌسى حامد عبدالعال73226

ناجح7657395735264.039181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد فاٌز علً قناوي73227

ناجح6355.536.554.530.5240.034161839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد فوزى الضبع شحاته73228

ناجح6537315426213.0301814.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد ممدوح خلف محمود73229

ناجح54.5463251.524.5208.5321613.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد ممدوح فاٌز سعدالدٌن73230

ناجح73533956.533.5255.036181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود احمد ابراهٌم جاد الحق73231

ناجح7655395733.5260.539181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمود احمد73232
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ناجح6149.533.55729230.036141939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود اشرف شوقً عبدالصبور73233

ناجح7048.531.55426.5230.5361816.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود العربى على عبداللطٌف73234

ناجح52.54933.547.525.5208.0321815.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود خالد محمد عبدالراضى73235

ناجح70533856.530.5248.0391818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود رجب محمود عبدالرحٌم73236

ناجح74.55138.55936.5259.539181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود سعودى الفولى ابوالحسن73237

ناجح765239.56037.5265.039181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود شعٌب علً عبدااله73238

ناجح71.54637.55531.5241.5351819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالحلٌم راشد احمد73239

ناجح66.554.5385432.5245.537181739البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالعاطً امٌن عبدالعاط73240ً

ناجح76603958.537270.5401819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالاله محمود عبدالاله73241

ناجح75.556385733.5260.0391819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود عبده حسن صبره73242

ناجح64.5493852.529233.0381819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود عطاي محمد ابوالوفا73243

ناجح50.54536.55826.5216.539181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود على محمد محمود73244

ناجح68.555385529.5246.039181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود محمد حسن محمود73245

ناجح7956.5395436264.5391819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد محمد عبدالللطٌف73246

ناجح7757.537.557.533.5263.0401818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمصطفى اشرف الصغٌر محمد73247

ناجح7453.5395835.5260.039181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد سعدالدٌن ٌوسف73248

ناجح8057395836270.0401819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمصطفً محمود مصطفً محمد73249

ناجح66.551.539.555.529.5242.5331819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمعتصم سعودي صبري عبدالرحٌم73250

ناجح77.559.5405737.5271.538181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمعتصم محمد محمود عبداللطٌف73251

ناجح7357395736262.036181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمعتمد جادالكرٌم محمود عكاشه73252

ناجح7759406040276.037.51918.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمكارٌوس البدري قالده جرٌس73253
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ناجح5952404233226.0311918.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمنصور حمدى ابراهٌم عبدالعزٌز73254

ناجح6044.534.55127.5217.5281818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمٌنا جمٌل عاٌد مترى73255

ناجح6446.53752.531.5231.5301717.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةهشام حماد شمندي عل73256ً

ناجح5745.53551.533222.0281717.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةوائل اٌمن صبري سمعان73257

ناجح5241.53150.524199.0291518.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةٌاسٌن مصطفى محمد احمد73258

ناجح7355385535.5256.5341918.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةابتسام جعفر عبده عبداللطٌف73259

ناجح62.555385133239.5341818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةابتسام صالح ٌوسف قناوي73260

ناجح62.55334.55131232.033191939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةابتسام عبدالحمٌد حمدان عبداللطٌف73261

ناجح73573952.533254.534191939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةابتسام عصام صالح السٌد73262

ناجح74544054.535257.536181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاسماء اسماعٌل حسن سلٌم73263

ناجح7856405534263.036181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاسماء عاطف محمود عبدالاله73264

ناجح68.555385035246.534181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاسماء فاٌز عبدالصبور عبدالاله73265

ناجح65.5553954.534248.035181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاشرقت شوقً صالح محمد73266

ناجح73574053.536.5260.033191939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةامانى عالء احمد احمد73267

ناجح71554053.534.5254.033181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةامل محمد عبدالستار جادالكرٌم73268

ناجح74494054.536.5254.0351918.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةامنٌه جاد زٌدان كمال الدٌن73269

ناجح69.552405336250.534181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةامنٌه على محمد احمد73270

ناجح65.552.54049.534.5242.034181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةامٌره عادل عبدالستار عبدالرحمن73271

ناجح7453405436.5257.533191939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةامٌره محمد عبدالداٌم عبداللطٌف73272

ناجح65.551.5405331241.034181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةانهار محمد عبدالعزٌز ابوالحمد73273

ناجح7353405335254.035181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةانوار حسان احمد عبدالرحٌم73274
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ناجح6655405531247.032191939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود حمدي حسٌن73275

ناجح69.5423953.526230.0361719.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاٌه اٌوب عبدالرحٌم محمد73276

ناجح72.550.538.55527243.5341919.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاٌه حسان محمود محمد73277

ناجح69.5494054.527.5240.5361919.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاٌه سعودي الصغٌر احمد73278

ناجح7656.5405633.5262.036191839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاٌه عبدالاله محمد السمان73279

ناجح75.5494054.529248.0351919.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاٌه عبدالمبدى عبدالمحسن صالح73280

ناجح76.5604056.540273.0401818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاٌه عالء محمد خلف هللا73281

ناجح70.548.5405330.5242.538181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاٌه فوزي هاشم محمد73282

ناجح7449365330.5242.538191939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاٌه محمود اسماعٌل جاد73283

ناجح73.5444051.533242.0301918.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةبسمه خالد رمضان سلٌم73284

ناجح73.549395331245.532191939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةتٌسٌر عاطف احمد عطٌه73285

ناجح72.5474052.530.5242.5361918.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةجهاد فارس محمد خلف هللا73286

ناجح714537.55326.5233.029161939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةجوماله عاطف عبدالرازق عنبر73287

ناجح7659.5405532262.536181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحسناء اشرف محمد عبدالعال73288

ناجح78.56039.558.539.5276.037191939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحسناء عاصم عبدالسالم محمد73289

ناجح6955.5405530249.535191939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةخلود عفٌفً عبالرحٌم محمود73290

ناجح78.55839.55938.5273.538191939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةدعاء احمد مصطفى محمد73291

ناجح61383648.526.5210.024191839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةدعاء محمد عبدالرحمن احمد73292

ناجح76.553.5405332.5255.5381918.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةدعاء مشرف البدري حمدان73293

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةدنٌا احمد عبدالكرٌم احمد73294

ناجح6040.54047.524212.037191939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةرانٌا محروص عبدالرحمن عل73295ً
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ناجح72424047.531232.5301918.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةرحمه احمد محمود عبدالرحٌم73296

ناجح5042384325198.0281714.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةرحمه شحاته عمر احمد73297

ناجح64.5484052.527232.040181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةرشا بدرى حسن على73298

ناجح7558.54057.533264.0391919.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةرضوه سامى حلمى بكرى73299

ناجح6250365323.5224.5321717.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةرٌهام عاطف السٌد عل73300ً

ناجح66.5383949.522215.040191839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةزٌنب توفٌق عبدالرحٌم محمد73301

ناجح78.55439.55735.5264.538191839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةزٌنب صبرى عبدالمولى ربٌع73302

ناجح765539.55734.5262.040181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةزٌنب عصام حسان سرور73303

ناجح5841.537.550.523.5211.0351617.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةساره حارس احمد عبدالنعٌم73304

ناجح584935.552.523218.036191839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةسحر فاٌز ٌوسف قناوي73305

ناجح74.5543957.535.5260.5391818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةسعاد همام عزالدٌن محمود73306

ناجح68.548.539.553.530240.039181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةسمر احمد عبدالستار جادالكرٌم73307

ناجح75.5584058.534266.040181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةسناء عصام محمد محمد73308

ناجح7454.54058.537.5264.5391818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةسها حربى هاشم حسان73309

ناجح54.532.534.53924184.534181539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةسها رجب محمد على73310

ناجح64.5514053.522.5231.532181739البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةشاهنده اسماعٌل السٌد امٌن73311

ناجح78.5583959.539.5274.5401818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةشاهنده شاكر محمد شاكر73312

ناجح75574055.538.5266.040181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةشهد الغرٌب حسٌن محمود73313

ناجح54.531.528.538.521174.0291914.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةشهد عاصم جاد الرب محمد73314

ناجح76.5574057.540271.039181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد عبده احمد73315

ناجح6541.535.551.522215.5321816.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةشٌماء خالد فوزي ابو رحاب73316

(1001)



ناجح59.54036.54723.5206.537191839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةشٌماء صبري عبدالحمٌد حسن73317

ناجح725739.55537.5261.0361817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةشٌماء علً طنطاوي عبدهلل73318

ناجح6841.531.540.528.5210.030191739البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد عبده السٌد73319

ناجح78.556.54058.540273.5391817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد علً سعدالدٌن73320

ناجح43.5323036.522164.029171539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةصفاء تمام ضٌف ابو الدٌس73321

ناجح483735.546.529.5196.5331617.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةصفاء ناصر عبدالرحٌم محمد73322

ناجح5134.534.540.524.5185.031161539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعفاف حمدى فضل المولى عبدالحمٌد73323

ناجح57.544.52943.527201.5341716.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعال عبدالواحد طلعات عبدالمجٌد73324

ناجح73.55039.55232.5247.5361817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعلٌاء حازم محمد عبدالجواد73325

ناجح67.54839.551.533239.5371917.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعلٌاء عطاهللا حسان السٌد73326

ناجح75.555.539.55637.5264.0361817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةعلٌاء عفٌفً عبدالعلٌم حافظ73327

ناجح62.531.537.540.525.5197.531181639البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةغاده حمدون فضل المولى عبدالحمٌد73328

ناجح75.546.539.55031.5243.036181739البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد اسماعٌل احمد73329

ناجح72.539404829.5229.0361717.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه شعبان احمد عصران73330

ناجح6247.54045.529224.0361916.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه عثمان محمد عبدالمجٌد73331

ناجح7153405634.5254.5371817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه عصام عبدالحلٌم احمد73332

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه فتحى عبدالرحٌم السٌد73333

ناجح7652.53953.535256.0381817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد عبدالحمٌد محمد73334

ناجح75.553.54054.537260.5371817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفاطمه محمود عبدالرحٌم احمد73335

ناجح73.550.54043.531.5239.0361717.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةفرحه حمدى محمود عبدالرحٌم73336

ناجح76.556406039271.5391917.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةكراسٌفا البدري هالل عبده73337
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ناجح59.542.53842.525207.533171739البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمارى عابد كامل سلٌمان73338

ناجح504629.53923187.5321817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةماٌسه نصرالدٌن فهٌم محمود73339

ناجح55.543.5345026.5209.5371818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمدلٌن مٌخائٌل اٌوب موسى73340

ناجح5041405224207.0341816.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمروه ابوالمكارم اسماعٌل محمود73341

ناجح6031.528.548.522.5191.037191839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمروه البدرى احمد عبداللطٌف73342

ناجح493127.540.521.5169.5361815.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمروه السٌد حمدان عبدالمبدي73343

ناجح72.553.539.556.537259.0381818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمروه الصباح عبدالرؤف عبدالطٌف73344

ناجح46.53829.54921.5184.531181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمروه نصر الدٌن عبدالجواد محمد73345

ناجح57.547.5405422.5221.5361817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمرٌم بشٌر رشاد نجدي73346

ناجح53.547.539.555.523219.0331817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمرٌم عصمت ثابت طنطاوى73347

ناجح77.556.53958.537268.5371818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةملك محمد عبده محمد73348

ناجح58.532354920.5195.0331817.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمنار احمد محمد احمد73349

ناجح61.54037.549.522210.5371418.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمنه هللا شحات اسماعٌل محمود73350

ناجح7555.538.55937.5265.5381819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمنى عاطف قاسم حسن73351

ناجح634236.553.530225.038181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمى ابوزٌد محمد سلٌمان73352

ناجح72553754.535.5254.038181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمٌار الصباح عبدالرؤف عبداللطٌف73353

ناجح5243.53143.523.5193.533181739البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنجالء عاطف احمد محمد73354

ناجح65.548.534.55225.5226.0371818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةندى محمد عبود خلف هللا73355

ناجح52.53932.550.521.5196.0331818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنرمٌن على صدقى على73356

ناجح775938.559.539273.0381819.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنسرٌن احمد عبدالرحمن محمود73357

ناجح634628.542.526206.036181939البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنهله السٌد سلٌمان حسن73358
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ناجح50.543275021.5192.0321818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنورا السٌد سعد الدٌن السٌد73359

ناجح78.5594056.538272.0391818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنورا عرفات فاٌز عبدالرحٌم73360

ناجح6041.535.55322.5212.533181739البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنورا محمد عبده محمد73361

ناجح7745.53855.529.5245.5381818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنورهان حارس جاد الرب الصادق73362

ناجح63383754.528220.534181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنورهان عبدالحمٌد احمد احمد73363

ناجح75.550.53855.528.5248.038181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنورهان عصمت عبدالوهاب حمدى73364

ناجح68.534355022209.536181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنورهان هانً علً عبدالشاف73365ً

ناجح7343.5365528235.5321818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنورهان ٌوسف احمد محمد73366

ناجح7757395634263.0361818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنوف الهادي صادق عبدالغن73367ً

ناجح75.554.53658.538.5263.036181839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةهدٌر عصمت قاسم حسن73368

ناجح64.5453952.523.5224.5341818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةهند جابر احمد عبداللطٌف73369

ناجح7439365327.5229.5371818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةهند خلف امبابً احمد73370

ناجح77.54939.55638260.0371818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةهند عبدالعزٌز احمد محمد73371

ناجح67.548.53956.527238.5331818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةهند محمد توفٌق عبدالرحٌم73372

ناجح62.533.536.55121204.5291815.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةوداد فاٌز ٌوسف قناوي73373

ناجح67.544.53954.520.5226.0361818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةٌارا عبدالحمٌد الصغٌر بغدادي73374

ناجح8060406040280.0371718.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حاتم احمد احمد73375

ناجح67.543.5395523.5228.5291718.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن خلف هللا القط مصطفى73376

ناجح75.544405422.5236.0331818.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن خلف محمد سلٌم73377

ناجح73.5463955.523.5237.534171839البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد احمد بٌوم73378ً

ناجح69.546.530.555.521.5223.5371718.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن مكرم احمد عبدالاله73379
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ناجح70.545395625235.5351718.539البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن نصر الدٌن عبدهللا محمد73380

ناجح79.557.537.55933.5267.0391717.539البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلابراهٌم اشرف عنتر برهام73381

ناجح785637.55834.5264.0381717.538البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاحمد السٌد محمد توفٌق73382

ناجح71502853.529231.533151537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاحمد صالح القرنً عبدالرحٌم73383

ناجح76.556.537.557.535263.0391717.539البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاحمد عبدالرحمن سعٌد عبدالرحمن73384

ناجح7557.536.55933.5261.5341717.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاحمد عبدالغفار نورالدٌن عبدالغفار73385

ناجح675837.554.530247.032171536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاحمد عزالدوله عبده نور الدٌن73386

ناجح64.55329.551.529227.530141537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاحمد قناوي هاللً محمد73387

ناجح6455405432245.032171536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاسامه انور محمود عبداللطٌف73388

ناجح7759405535266.038161638البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاسالم عاطف صبرى مصطفى73389

ناجح7758.5405934268.539161735البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلالسمان اٌمن عمر عبدهللا73390

ناجح575130.55026.5215.031141437البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلجمال عصام جمال الدٌب73391

ناجح62.552374832231.530171737البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلحسٌن حمام السٌد محمد73392

ناجح755639.55635.5262.0371615.538البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلحسٌن مصطفً جمال الدٌن حسن73393

ناجح70.556405633.5256.0341714.535البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلحماده حجازي مرسً مصطف73394ً

ناجح665234.548.529.5230.5321414.536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلخالد حجاج عبدالحمٌد حماد73395

ناجح69.550.5385528241.031171737البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلخالد حمام صالح عبدالعال73396

ناجح6752.538.554.534246.532171737البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلخالد عبدالرازق سعدالدٌن نور الدٌن73397

ناجح55.542.525.547.525.5196.529151439البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلشهاب عبدالرحٌم علً السمان73398

ناجح604631.554.529.5221.533191538البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلطارق اٌهاب محمد عل73399ً

ناجح735839.555.535261.0381815.539البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلطارق عصام محمد قناوى73400
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ناجح5545.53055.527.5213.535181537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلطارق عالء محمد مصطف73401ً

ناجح71.543.539.55530239.5341815.538البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعبدالباسط صالح احمد لبٌب73402

ناجح6854395532248.035181535البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد ابوالحمد73403

ناجح665339.55535248.5341814.535البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعبدالفتاح خلٌل نجٌب خلٌل73404

ناجح67.54937.554.534.5243.0321815.536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعبدهللا احمد فؤاد عبدالرحٌم73405

ناجح705037.55534246.5331814.539البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعصام احمد فوزي احمد73406

ناجح75.558.539.55835266.5381816.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعالم محمد عبدالرحمن محمد73407

ناجح756038.557.537268.036181838البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعلم الدٌن علً علم الدٌن نور الدٌن73408

ناجح70.556395535255.5331818.538البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعلً امٌن احمد السٌد73409

ناجح57.542.537.552.535225.0321815.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعلً حمدي حمدان نورالدٌن73410

ناجح68.549.535.55534.5243.0321816.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعلً ربٌع عنتر سرحان73411

ناجح71.558404934252.5331815.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعلً كامل علً عبدالعال73412

ناجح664933.550.532.5231.5321614.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعمر فتحً عبدالعزٌز مصطف73413ً

ناجح76.5544053.537261.0381815.538البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعمر محمود ابوالسعود محمود73414

ناجح69584054.534255.5341815.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمد احمد حسن عراب73415ً

ناجح71544054.535.5255.0331814.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمد الضبع محمد سلٌم73416

ناجح64.549.5365535240.0311815.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمد حسٌن الطماوي حسٌن73417

ناجح665537.55435247.5351815.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمد عز الدوله عبده نور الدٌن73418

ناجح5738.53752.534.5219.529181437البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمد عمر عبدهللا ابراهٌم73419

ناجح64.547.5395533.5239.5291816.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمود الضبع عباس محمد73420

ناجح67.55138.55430.5241.5341815.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمود حمدي محمد السمان73421
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ناجح68.544.539.55831.5242.0311815.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمود راغب احمد راغب73422

ناجح73.551.539.555.532252.0321814.538البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمود عاطف عبدالحمٌد محمد73423

ناجح61.54839.55327229.034181637البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمود عبدالحمٌد محمود السٌد73424

ناجح6550.5405525.5236.030181737البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمود علً ابوالحمد احمد73425

ناجح6637.53747.523.5211.531161637البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمصطفى احمد السٌد عبدالشافى73426

ناجح714038.553.524.5227.5311715.538البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمصطفً محمود فؤاد حسٌن73427

ناجح66.545.5345323.5222.531181537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلٌاسٌن الدٌب ٌسن محمد73428

ناجح724733.55323.5229.0331616.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلٌوسف محمود زكً محمود73429

ناجح71.55139.553.533248.5371817.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاصاله حسٌن الطماوي حسٌن73430

ناجح72544052.528246.5391817.536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاٌمان عبدالوهاب محمد عبدالرحٌم73431

ناجح766039.55530260.534161736البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاٌه شحاته عبدالعاطً عل73432ً

ناجح80604059.539278.5401816.540البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلحسناء هٌم حسٌن محمد73433

ناجح705039.55434247.538181837البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلرضا علً احمد السٌد73434

ناجح6842.53853.529231.0391816.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلرٌهام عصمت عبدالحمٌد عبدالاله73435

ناجح8058405639273.039181838البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلزٌنب ابراهٌم السٌد ابراهٌم73436

ناجح77.543.53955.529244.539181737البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلزٌنب فاٌز احمد محمد73437

ناجح76.556.5405531259.0381816.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلساره البدري احمد مرس73438ً

ناجح7542405330.5240.5371815.536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلسلوى عز الدوله عبده نور الدٌن73439

ناجح7448.537.55325238.0371815.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلسماح عبدالمنعم محمد احمد73440

ناجح7344.532.554.534.5239.035181936البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلسماح فتحً احمد محمد73441

ناجح7857.536.55635.5263.5381818.539البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلسوسن محمد عبدالوهاب عل73442ً
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ناجح744739.556.533250.034181835البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلشهد احمد فؤاد عبدالرحٌم73443

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلشٌرٌن عبدالحمٌد محمود السٌد73444

ناجح7752395434256.033181837البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلشٌماء حساب محمد عبدالعال73445

ناجح74.5513554.534.5249.537181837البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلشٌماء عبدالفتاح حسٌن عبدالمنطلب73446

ناجح76.543395232242.534181936البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعزه نور الدٌن على عبدالعال73447

ناجح72.54838.554.535.5249.0341915.537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلغاده هشام علً محمد73448

ناجح8059.53858.537.5273.537181940البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلفاطمه شرف الدٌن احمد محمد73449

ناجح734537.55434243.539181836البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلملك اسماعٌل عبدالاله السمان73450

ناجح71473154.531.5235.036171737البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمنار عالءالدٌن مصطفً عل73451ً

ناجح59.53934.55332218.0351716.536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمٌار الدٌب احمد همام73452

ناجح714338.55533.5241.036171636البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلنهله عبدالناصر توفٌق محمود73453

ناجح75.5364054.534240.038171637البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلنورهان ابوالوفا ثابت عل73454ً

ناجح75.536.53854.534238.5321715.536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلنورهان حسن محمود السٌد73455

ناجح7142.5325132228.530151636البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلنورهان ٌاسر سالمان برهام73456

ناجح7651.5365434251.539171637البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلهاله عبدالستار محمد السٌد73457

ناجح7745.5405534.5252.040171636البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلهاله عفٌفى حشمت حسٌن73458

ناجح76.55238.555.538260.540171640البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلهبه حسن محمد عبداللطٌف73459

ناجح50383454.533209.537171536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلهبه صالح خلف مصطف73460ً

ناجح734239.55028.5233.0311714.536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلهدي عبدالناصر احمد بٌوم73461ً

ناجح75.548.53953.530246.535171537البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلهند فتاح ذكً عبداللطٌف73462

ناجح63.54338.550.527222.531171536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلوفاء مطاوع القرنى عبدالرحٌم73463
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ناجح70.54739.554.534245.5311714.536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلوالء خالد مخلوف بٌوم73464ً

ناجح74.554.53853.532252.5361715.536البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلٌاره ٌاسر اسماعٌل السٌد73465

ناجح565139.55333232.536171537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابراهٌم الهادى ابراهٌم مخلوف73466

ناجح8059.539.558.537.5275.040171637البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابراهٌم على احمد على73467

ناجح76.55739.557.532.5263.040171637البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابراهٌم علً الوردانً عل73468ً

ناجح7541.53256.530235.035151537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد اشرف احمد طه73469

ناجح58.55132.552.533227.537151637البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد حسن عبداللطٌف احمد73470

ناجح765939.55938271.5391515.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد حسن محمود محمد73471

ناجح6251395937.5248.5371515.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد عبدالمنصف الساعً ضمرانى73472

ناجح76.55339.556.533258.5391716.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد محمد ثابت عالم73473

ناجح6246405634238.038171637البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسالم ابوالحسن عابدٌن السمان73474

ناجح6251.5405634.5244.035151637البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسالم خضرى الصاحى شبكه73475

ناجح695434.557.534.5249.5381716.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسالم عابد سلٌم عثمان73476

ناجح75.55939.558.537.5270.039171637البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسالم عبود رشدى فضل73477

ناجح6051395833.5241.540171637البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسماعٌل طارق ابوالسعود محمود73478

ناجح6548.5325832.5236.034151637البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةالبدري مسعد البدري البالص73479

ناجح77.55439.55936.5266.538171837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةالزعٌم السبع الضبع محمد73480

ناجح77.55438.55835.5263.5381515.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةالسٌد حارس محمد محمود73481

ناجح77.559406037273.539171837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌهاب اٌمن جابر جاد73482

ناجح69503755.534245.5331515.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحجاج السبع فراج سلٌمان73483

ناجح64.549.5395835246.0371515.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحجاج فراج عبدالاله عبدالغنى73484
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ناجح7958.5406038.5276.038171837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحسام شحات راغب عبدالرحٌم73485

ناجح6546.538.559.534243.536151537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحماده خلٌفه محمد عمر73486

ناجح75.553.537.55935260.5371716.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةخالد خالف محمد عمر73487

ناجح5956395927240.0351717.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةخالد محمد محمود عبدالسٌد73488

ناجح74.5503858.531252.032151837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرفعت عبدالشافى عبدالعال احمد73489

ناجح73.54530.551.528.5229.0341517.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرفٌع حجاج البالصى جادالرب73490

ناجح73.546.531.55527.5234.0391715.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرمضان خلٌفه سٌد محمد73491

ناجح705035.55833.5247.038151537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةزٌاد محمد احمد على73492

ناجح68.5503457.532242.035171737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسلٌمان عبدالوهاب على سلٌمان73493

ناجح7853396034.5264.5401717.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةطارق شحات راغب عبدالرحٌم73494

ناجح5654.5405838246.5291617.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةطه عبدالعزٌز عبدالحمٌد خلٌل73495

ناجح7448.53357.531244.031171737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالحمٌد خالد عبدالحمٌد ثابت73496

ناجح724130.555.529.5228.5321717.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالرحمن رفاعى احمد على73497

ناجح7351.5376035256.537161837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالرحمن رمضان محمد همام73498

ناجح7657385932.5262.540171837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالرحمن طارق محمد عل73499ً

ناجح77.556.539.558.535.5267.540171837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالرحمن محمود صالح الدٌن احمد73500

ناجح7558396034.5266.5361818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالرحمن منصور عبدالمالك تركى73501

ناجح75.555396030.5260.0401818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالفتاح حسٌن محمود محمد73502

ناجح54.545345229.5215.0331617.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالكرٌم بدوى عبده همام73503

ناجح62.55439.559.536251.539181937البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدهللا الكحالوى حمدان محمد73504

ناجح7656.538.56035.5266.5361819.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدهللا خالف سلٌمان عكاشه73505
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ناجح6248385531.5234.5351616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدهللا رمضان حمدان احمد73506

ناجح7657.53858.534.5264.5371615.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدهللا طارق محمد عل73507ً

ناجح66.549.536.554.531.5238.538151737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدهللا محمد محمد احمد73508

ناجح7540.534.55729236.0341616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعالء بدوى عبده همام73509

ناجح56.54437.55734.5229.5361616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلى خالد حلمى بحر73510

ناجح51.53830.549.529198.5321716.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعٌسى زكً السٌد عٌسى73511

ناجح7657.54058.538270.0341616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةكرٌم عبدالمحسن محمود محمد امٌن73512

ناجح69.551.53757.535250.5381616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد احمد محمد نور الدٌن73513

ناجح75.5443457.535.5246.5341616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد الصباح احمد عبدالمبدي73514

ناجح6638.539.556.533.5234.0291515.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد جاد الكرٌم الغرٌب علٌو73515

ناجح7457.5395836.5265.0381616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد جمال الفولى حسب73516

ناجح6451405839252.0371416.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد حجاج فضل المولى لبٌب73517

ناجح66.547.534.55834.5241.0331416.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد حنفى محمود احمد73518

ناجح6445.5405838.5246.0371416.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد خلٌفه محمود الشمندى73519

ناجح5034.536.542.529192.532161637البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد رمضان محمد السٌد73520

ناجح7048.53956.535.5249.5351616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد سلٌم احمد عباس73521

ناجح77.559405938.5274.0391616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد عاطف ابوالسعود عصران73522

ناجح7959.5406039.5278.0401616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد ٌاسر عاطف راغب73523

ناجح62.548385636240.5371616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود الدكرونً برهام حماد73524

ناجح53.54031.54728.5200.5341614.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود الناجح تمٌم حماد73525

ناجح70.556.5405837.5262.5371816.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمصطفى عبدالمنصف عبده فؤاد73526
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ناجح7859.539.559.537273.5381816.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمصطفى محمود محمد حسن73527

ناجح6842.531.55032.5224.5361616.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمصطفى ٌاسر عبدالوهاب عبدالرحمن73528

ناجح7252.5385837257.538171737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمؤمن احمد عبدالحمٌد حسٌن73529

ناجح78.558405838272.5401816.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورالدٌن اسعد الدكرونى حسن73530

ناجح62433753.530.5226.0331516.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورالدٌن خالد محمود احمد73531

ناجح5747.532.55231.5220.5331517.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌوسف السٌد ٌوسف محمد73532

ناجح78.5583859.539273.0371518.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌوسف انور عبدالحمٌد عابدٌن73533

ناجح75.5573958.538.5268.533171837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابتسام رمضان حمدان احمد73534

ناجح76.558.5395838270.0361816.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابتسام عبدالرازق على جاد الرب73535

ناجح80593757.539272.538161737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاروى احمد محمد احمد73536

ناجح70.558.5395735.5260.535151537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاروى عابدٌن عبدالحمٌد عابدٌن73537

ناجح61.543.534.55331223.532161537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسراء خالد احمد روٌشد73538

ناجح5451375633231.033141537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسراء ممدوح عبدالرحٌم بهلول73539

ناجح76.558.536.556.537.5265.535161537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسماء حسٌن محمد راغب73540

ناجح78.555.53556.538.5264.035171837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامانى حسٌن محمد راغب73541

ناجح80594057.538.5275.0371817.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌات ابوالحجاج عابدٌن عالم73542

ناجح8059405738274.0361816.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌمان اٌمن عاطف عبدالمجٌد73543

ناجح6749.54056.534.5247.533161737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌمان رفعت حسٌن حسن73544

ناجح78.55736.559.537268.538181837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌمان عطاى احمد مصطفى73545

ناجح7858.54056.537.5270.5361818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌه جمال السٌد على73546

ناجح64.547.537.557.533.5240.531181637البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌه محمود محمد السٌد73547
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ناجح62.558.5365934.5250.5301819.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةبثٌنه عصمت جاد هللا امام73548

ناجح6954.537.55835254.033181837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحسناء عاطف عبده حماد73549

ناجح58.5423354.531.5219.5291617.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةخلود حماده عبدالحمٌد عثمان73550

ناجح6857.53459.536255.036181737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةخلود صٌام عباس على73551

ناجح805937.55838.5273.0371818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةخلود فٌصل عبدالحكم محمد73552

ناجح8058.538.558.538.5274.0351818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةخلود محمد محمود اسماعٌل73553

ناجح7948.5395834258.5321818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةدالٌا الهادى عبدالحمٌد جاد الرب73554

ناجح77.555.5405832.5263.5341618.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةدعاء عصران ابوالسعود عصران73555

ناجح62.551.534.55828.5235.0311617.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرانٌا رمضان محمد عبدالسٌد73556

ناجح77.559385837.5270.033181837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرحمه عطا السٌد احمد73557

ناجح6540335627.5221.529181837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةروان شعبان حسان السٌد73558

ناجح685039.55433.5245.0311816.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرٌهام حماده احمد لبٌب73559

ناجح7751385837261.0361816.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرٌهام علً جمال عل73560ً

ناجح785136.55732.5255.037181737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةزهراء محمد سالمان همام73561

ناجح70503553.533.5242.0341617.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةساره عنتر امٌن احمد73562

ناجح80564058.538.5273.0371818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةساره ٌاسر حمدان محمد73563

ناجح6947.536.556.530.5240.0331618.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسعاد احمد محمد هالل73564ً

ناجح78.55639.55836.5268.537181737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشهد الشافعى ابورحاب حسٌن73565

ناجح78.55237.55431.5253.537181837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشهد خالد محمد عبدالعال73566

ناجح77.557.54058.537.5271.037181837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشهد طارق ابو السعود محمود73567

ناجح68533656.535248.5331818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشهٌره مدحت ابو بكر تمٌم73568
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ناجح74.55437.556.534.5257.0321818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشٌماء السٌد محمد عبداللطٌف73569

ناجح75.55637.556.533.5259.0351817.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشٌماء جمال عبدالحمٌد غالب73570

ناجح805335.55733258.5371817.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشٌماء رمضان السٌد احمد73571

ناجح7145.535.555.530.5238.034181737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبله حماده محمد حمٌد73572

ناجح8056395935.5269.5341817.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبٌر جمال حلمى جاد الكرٌم73573

ناجح78.557385733.5264.034181737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبٌر حسن محمد احمد73574

ناجح69.550.535.55833246.5311416.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعال عالء الدٌن سلٌم احمد73575

ناجح6852.5315731.5240.035181737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلٌاء السٌد على حسٌن73576

ناجح5343.530.552.531.5211.0301817.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلٌاء زاٌد عابدٌن صالح73577

ناجح53462654.524203.5351815.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلٌاء سعد خلف عبدهللا73578

ناجح72.553376032.5255.0311817.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفاطمه النادى عبدالاله محمود73579

ناجح76.556.53958.533.5264.036181737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفاطمه رفاعً عبدالاله احمد73580

ناجح72.55537.55932.5256.538181937البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفاطمه رمضان محمد شٌبه الحمد73581

ناجح7853.5375934261.538181937البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفاطمه عطاى محمد مطاوع73582

ناجح70.552.53558.534250.537181937البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةكرٌمه صالح حمدان جبرٌل73583

ناجح78.558.537.56036270.5361818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةماجده االمٌر عبدالحمٌد عجٌب73584

ناجح56533153.532.5226.036181737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمرفت جمال حلمى جاد الكرٌم73585

ناجح745737.55734259.536181737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمرفت ٌاسر حلمى مخلوف73586

ناجح8058405938.5275.537181837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمرٌم رمضان ٌوسف محمد73587

ناجح55.54225.546.527.5197.0301615.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةملك احمد محمد ناصر73588

ناجح7857.5406037272.537182037البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةملك حربً عبدالرحمن امٌن73589
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ناجح785736.559.535266.0371819.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةملك عابدٌن عبدالحمٌد عابدٌن73590

ناجح6249.53457.533236.035181637البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةملك عبدالعاطى محمد قاسم73591

ناجح64.545345833234.533161737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةملك ٌاسر محمد السٌد73592

ناجح8057.5395939.5275.0381819.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنار احمد سعدالدٌن راغب73593

ناجح7955386037269.0381819.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنار عبدالحكم احمد على73594

ناجح74.553.5345734253.0351818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنار نادى نورالدٌن جادالرب73595

ناجح69.55536.555.533.5250.0341817.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنه حسن احمد السٌد73596

ناجح685434.55933.5249.0321817.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمٌاده فؤاد محمود على73597

ناجح745734.559.535.5260.5331818.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنارمٌن احمد سالم ابو القاسم73598

ناجح60.54522.552.530.5211.026181837البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنرمٌن محمد عبدالمنعم محمد73599

ناجح7456.53359.530.5253.5361517.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان السٌد محمد مصطفى73600

ناجح68.552.52856.530235.5301718.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان رمضان فرٌد حمدان73601

ناجح7059.53759.532258.0321719.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان عادل كامل محمد73602

ناجح67.5553658.530247.0301718.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان مدكور عبدالغنى عابدٌن73603

ناجح7258.539.55831.5259.5361518.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنوها عامر ابوالوفا نورالدٌن73604

ناجح77.559.539.559.536.5272.5341718.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهاجر حمام ذكى عبدهللا73605

ناجح7558.5375833.5262.0351718.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهاجر عبدالستار جبر جاد الرب73606

ناجح7355.538.55932.5258.5351718.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهاجر على عبدالحمٌد غالب73607

ناجح66.553.5355731243.0341517.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهاله حماده محمد محمود73608

ناجح7756.5395936267.5371718.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهدي محمد عرابً احمد73609

ناجح7757376036267.0311718.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهدٌر اسامه عباس احمد73610
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ناجح7756.5385935265.5321718.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهناء ابو بكر احمد لبٌب73611

ناجح71.559.5406031262.0361717.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهناء سالمان عابد محمد73612

ناجح63.542.5295331.5219.527161737البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةوحٌده رمضان محمد السٌد73613

ناجح8059406038277.038171937البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةوفاء على خلٌفه احمد73614

ناجح71.556.5315832.5249.5371717.537البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌاسمٌن الضبع محمد عبدالعال73615

ناجح57493248.527.5214.036.51413.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىابانوب رافت ارمٌس مٌخائٌل73616

ناجح664933.551.530.5230.5331613.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىابانوب رفعت خله عبدالمالك73617

ناجح52.54327.549.523195.532.5171535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىابانوب صبرى رفعت عزٌز73618

ناجح63.548.53153.530226.534161435البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىابانوب مرٌد فانوس بساده73619

ناجح5446.526.548.523.5199.0301413.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىابراهٌم جاد الكرٌم محمد كمال الدٌن73620

ناجح5442.529.552.526204.5361813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىابراهٌم حمدي جاد محمود73621

ناجح66.550.536.55737247.5371814.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاحمد اشرف عبدالعاطى عبداللطٌف73622

ناجح70553654.533248.5351813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاحمد االمٌر جبرٌل حسٌن73623

ناجح69.550345532.5241.032161335البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاحمد خالد محمود احمد73624

ناجح63.549.5335531.5232.5311613.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاسماعٌل عبدالحمٌد على اسماعٌل73625

ناجح54.54726.551.523202.5301612.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاالمٌر جرجس شفٌق جاد73626

ناجح71.553.53249.535241.5361812.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىباسم خالد حسٌن محمد73627

ناجح77.556.538.55637.5266.0371712.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىبهاء الدٌن الصحابى على عبدالغنى73628

ناجح67.551.53554.533.5242.0341813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىبٌشوى اٌمن جمال سلٌمان73629

ناجح69.55633.553.533245.5351812.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىبٌشوى حازم شمعى فهمى73630

ناجح675133.553.527.5232.5351612.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىتوماس لمعى فؤاد جاد73631
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ناجح55.543324824.5203.0291612.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىحماده رمضان محمود عبدالرحٌم73632

ناجح59.548.530.55835231.5301712.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىخالد احمد فؤاد احمد73633

ناجح7654.53559.535260.0371613.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىخالد كمال فراج ابراهٌم73634

ناجح58.54932.55231.5223.5341713.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىذٌاد رشاد صابر حسن73635

ناجح76.552365938261.5361813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىسامح عصام عبده محمد73636

ناجح65.549.53455.531.5236.0241813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىسمٌر شنوده امٌن عطٌه73637

ناجح62.543.53554.529.5225.0311812.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىشرٌف محمود مرسى مهران73638

ناجح69.55031.55728.5236.5331813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعبدالرحمن عادل عبدالسمٌع امٌن73639

ناجح6851.53753.528.5238.5361813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعبدالرحمن على عبده على73640

ناجح64463153.528.5223.030181335البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعبدالرحمن مصطفى هاشم احمد73641

ناجح58.544.529.55227211.530181335البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعبدالاله سٌد عبدالاله جاد الرب73642

ناجح60.548.5255125210.024161335البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعبدهللا خالد عبدالسمٌع حسٌن73643

ناجح5948.53050.528216.0251812.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعبدهللا رمضان الزاهر على73644

ناجح7051.534.55733.5246.5321712.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعثمان طلعت عثمان احمد73645

ناجح8059.53959.539.5277.5341813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعلى الدٌن محمد على الدٌن محمد73646

ناجح805638.559.536.5270.5351813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعلى اٌمن على عطٌه هللا73647

ناجح53.551265026.5207.0261712.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعلى صادق شوقى احمد73648

ناجح6449.53154.531.5230.5291713.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعماد عاطف توفٌق جرجس73649

ناجح50.545.528.54924.5198.028161235البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعمر احمد توفٌق قلٌعى73650

ناجح46.534223721160.527151435البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعمر خطاب عبدالعال فرغل73651

ناجح5944.53149.529213.0281513.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعٌسى صابر احمد غالب73652
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ناجح58.549.53253.526219.5271713.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىفاٌز محسب فاٌز قناوى73653

ناجح5649.532.552.528.5219.028171335البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىكرٌم احمد عبدالحمٌد احمد73654

ناجح7250.53456.532245.0321514.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىكرٌم اشرف كمال كمال الدٌن73655

ناجح5949.5315429222.5291613.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىكرٌم حماده محمد نجٌب عدوى73656

ناجح67493152.530229.5281813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىكرٌم طلعت على اسماعٌل73657

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىكرٌم ٌاسر حمزه مختار73658

ناجح5249.530.548.524.5205.0231814.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىكمال السٌد ابراهٌم عمر73659

ناجح78.557.54058.538.5273.0391814.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمتٌاس نشات متٌاس خلٌل73660

ناجح6650.539.55631.5243.5311714.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمحمد اشرف عبدالحمٌد موسى73661

ناجح7557345939264.033171535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمحمد كلٌب راضى نصرالدٌن73662

ناجح71.555.5385835258.0311713.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمحمد ولٌد محمد حسٌن73663

ناجح5254.526.55025.5208.5251612.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمحمد ٌاسر احمد مصطفى73664

ناجح51.545.531.550.526205.0261613.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمحمود ادهم مغربى محمد73665

ناجح62.551.53655.532237.5301814.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمصطفى ثابت ٌوسف محمود73666

ناجح68.551.537.555.534.5247.5371713.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمكارٌوس طلعت سعٌد مترى73667

ناجح71.553.537.55532.5250.0371714.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمٌخائٌل عماد الوردانى امٌن73668

ناجح534632.554.533219.031.51713.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمٌنا ناصر خلف دبوس73669

ناجح70.556.537.557.535.5257.537.51714.537البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىٌسطس رٌاض نصٌف سلٌمان73670

ناجح6052.5365736241.536.51814.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىٌسى البدرى ناجح عبدالنور73671

ناجح6856.537.55935.5256.5291714.538البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىٌوسف احمد فؤاد محمد73672

ناجح50.54425.549.523.5193.0261612.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىٌوسف حمدان ٌوسف احمد73673
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ناجح67.548.5365430.5236.5291814.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىٌوسف على خٌرالدٌن على73674

ناجح513926.551.523191.0361514.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاسماء احمد سعد محمود73675

ناجح68.537.532.548.520.5207.536151535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاسماء خلف محمد عبدالرحٌم73676

ناجح5147.531.554.522206.532161435البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاسماء رفاعى قاسم مرسى73677

ناجح55.551.53556.530228.5341614.534البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاالء اشرف عبدالمجٌد موسى73678

ناجح77.55836.55934.5265.5381814.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاناسٌمون االمٌر حلمى مٌخائٌل73679

ناجح805937.558.536271.040181537البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاٌمان صابر فرح نان73680

ناجح695438.555.534.5251.5361814.538البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىاٌمان محمد عبدالحمٌد توفٌق73681

ناجح70.558355932.5255.0341814.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىبرٌق ٌاسر محمود سعدالدٌن73682

ناجح66.55232.55426.5231.5361814.539البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىبسمه ناصر احمد مصطفى73683

ناجح58503152.520.5212.034181438البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىحسناء ٌاسر ابوالحمد احمد73684

ناجح61.5403047.521.5200.5341814.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىحمدٌه خلف محمد اسماعٌل73685

ناجح4947275121195.035161435البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىخلود جابر خالف حافظ73686

ناجح495029.55327208.5331714.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىخلود خالد حمام ابو المجد73687

ناجح5538315322.5199.536171436البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىدعاء السٌد حماد ابو الوفاء73688

ناجح6246.532.554.530.5226.0331714.537البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىرانٌا رفعت صبرى صدٌق73689

ناجح806039.55839.5277.0391814.537البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىرحاب تحسٌن محمود علٌمى73690

ناجح796039.55840276.5381714.537البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىرحٌل سلٌمان عدلى سلٌمان73691

ناجح79.56039.55940278.0371714.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىرٌفٌنا توماس امٌن سلٌمان73692

ناجح73.549.53553.532.5244.0381714.538البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىساره شنوده تامر جرس73693

ناجح5451.5345328220.5351714.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىساره عبدالمالك ثروت كامل73694
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ناجح70.552365525.5239.0351614.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىشهد ثروت كامل الضمران73695ً

ناجح8059.539.55937.5275.5351714.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىشهد خٌرت على عطٌه هللا73696

ناجح8059.54058.538276.0381815.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىشهد مجاهد نجدى غبدالمبدى73697

ناجح8059.54059.540279.0381815.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىشٌماء رمضان فراج ابراهٌم73698

ناجح53.5523552.528221.0381814.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعائشه عفٌفى عبدالخالق حسن73699

ناجح5248.530.551.524.5207.0361813.534البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعبٌر دهشور ٌوسف احمد73700

ناجح625237.551.529.5232.5361813.538البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعلٌاء احمد محمد حسٌن73701

ناجح42412942.521175.5301614.538البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىعلٌاء سٌف النصر رشاد سعدالدٌن73702

ناجح43.54724.54722.5184.5351614.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىفاطمه السٌد عبدالحمٌد محمد73703

ناجح63.549365529.5233.035171336البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىفاطمه محمد هاشم احمد73704

ناجح8058.53955.539.5272.5381813.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىفبرونٌا فاروق ملقى شحاته73705

ناجح7757.538.55939.5271.5371812.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىفٌبى جابر وهٌب عبده73706

ناجح76.555.538.559.538.5268.5371813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىفٌبى جاد شنوده تكله73707

ناجح50.555.53355.530224.5351813.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىفٌبى مكٌن اسحق بخٌت73708

ناجح72.557.538.559.538.5266.5381813.537البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىفٌفٌان اٌمن الجمل لبٌب73709

ناجح7254.536.559.530.5253.035.51813.538البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىكاترى سمٌر جبره جاد73710

ناجح61.554.535.55831240.5331713.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىكرستٌن البدرى كامل لبٌب73711

ناجح605436.556.529.5236.537181434البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىكرستٌنا ٌسرى تامر جرس73712

ناجح62.556.534.55930242.536.51813.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمادونا اسعد ودٌع محارب73713

ناجح65.55535.55730243.0361713.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمارتٌنا عبود عطاهللا مسعود73714

ناجح58.555375630236.5331713.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمارى امٌن صالح حكم هللا73715
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ناجح5951.534.55630231.0331713.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمارى رومانى جرجس تكال73716

ناجح74.556.536.559.529256.0361812.534البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمارٌنا نصحى جرٌس جوده73717

ناجح7554.53759.529255.0381913.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمرٌم خلف عمر حسن73718

ناجح7659.536.55935.5266.5361912.537البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمرٌم راضى توفٌق تادرس73719

ناجح6257.535.555.529239.5351912.537البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمرٌم روحى زكى جرجس73720

ناجح70.550.536.55630.5244.036171338البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمرٌم شنوده جبرائٌل غبلاير73721

ناجح53.543304829.5204.0361912.539البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىملك احمد جبرٌل حسٌن73722

ناجح7856.5386036.5269.0391912.537البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىملك وائل احمد صدٌق73723

ناجح74.556.536.55828253.5381912.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمنار ابو بكر جبرٌل السٌد73724

ناجح78.552.538.56039268.5391812.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمنار نور الدٌن سٌف النصر عبدالحمٌد73725

ناجح8058.538.56039.5276.5401913.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمنه عبدالرازق محمد على73726

ناجح57.538345023202.532191335البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمهرائٌل عاٌد مسعود شنوده73727

ناجح7859386037.5272.5401812.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمى عبدالرازق محمد على73728

ناجح63.549.53253.531229.5381912.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىنـــدا الصغٌر عبدالناصر احمد73729

ناجح72.5563857.535259.0401814.535البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىنها السٌد فؤاد السٌد73730

ناجح7156.537.559.532.5257.038181336البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىنورهان عالءالدٌن احمدالصغٌر عبدالغنى73731

ناجح75.559.5386035268.0401912.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىهاله القطرى مصطفى احمد73732

ناجح7455.5385734.5259.0391912.536البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىوعد محمود حمدان السمان73733

ناجح71.549.53648.531236.537191236البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىٌاسمٌن البدرى الصحابى حسٌن73734

ناجح61.545365127220.535181236البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىٌاسمٌن نبٌل جبره عٌاد73735

ناجح67.555.5365832249.040181836البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  احمد حسن فاروق شٌخون73736

(1021)



ناجح72.556395837.5263.038181836البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  احمد حسٌن احمد رفٌق73737

ناجح745738.55737.5264.0401918.536البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  احمد خالف احمد محمود73738

ناجح705437.55937257.539181736البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  احمد محمد ابوالوفا محمدٌن73739

ناجح74.555.5385836.5262.539181934البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  احمد هانى احمد عابدٌن73740

ناجح70.5583854.532.5253.5401718.534البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  احمد وفقى سعد الدٌن على73741

ناجح60.553.53854.533239.534161934البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  ادم رجب السٌد قناوى73742

ناجح4642.530.55222.5193.5301813.535البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  اسالم الغول سعد الدٌن عبدالمجٌد73743

ناجح72.555.536.55637257.539181637البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  حاتم حجاج عرٌان مبدي73744

ناجح71.5563855.532.5253.540171938البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  حسن حمدى حسٌن عسران73745

ناجح66.55237.55434.5244.5341817.536البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  حسن خلف لبٌب شمروخ73746

ناجح6653.53754.536247.040181936البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  حسٌن حمدى حسٌن عسران73747

ناجح775837.55738267.540181936البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  عبدالحمبد عبداللطٌف عبدالحمٌد السٌد73748

ناجح75.554395737262.540181936البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  عبدالرحمن صبرى على محمود73749

ناجح735034.55435.5247.040171836البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  عبدالرحمن قناوى جاد محمد73750

ناجح7657.537.55637.5264.539161936البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  عبدالرحمن محمد عبدالحمٌد احمد73751

ناجح7456395436259.036161934البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  عبدهللا الوردانى عابد الراوى73752

ناجح7659395938271.038171934البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  عبدهللا ناصر عبدالغنً عبدهللا73753

ناجح796039.558.539276.039171935البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  عثمان خالد فؤاد مصطفى73754

ناجح73.560385437262.538161935البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  عزام احمد عزام عبدالمجٌد73755

ناجح785939.55937.5273.038171935البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  محمد صالح الدٌن محمد حسٌن73756

ناجح66.5603957.535.5258.5371718.535البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  محمد عبدالمنتصر محمد حسن73757
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ناجح77.5583957.535.5267.5371718.535البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  محمد كرم رمضان احمد73758

ناجح77.5603957.536.5270.5371717.532البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  محمود احمد محمود ابو القاسم73759

ناجح695236.555.534247.0351618.539البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  محمود عبدالمحسن محمود عابدٌن73760

ناجح755338.556.534.5257.5331618.538البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  محمود عطاى متولى محسب73761

ناجح76.55738.556.535263.5351718.536البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  مصطفً اٌوب احمد على73762

ناجح7756.5385435260.5341718.539البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  اسماء ابو بكر حسٌن على73763

ناجح785838.555.535.5265.537161838البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  اسماء صدقى محمود عبدالعال73764

ناجح68.55733.55534.5248.5351718.538البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  اسماء عبدالرازق نعمان على73765

ناجح785838.557.535.5267.5381718.539البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  افراح طارق عزام عبدالمجٌد73766

ناجح785338.55535.5260.0371618.539البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  اكرام عادل محمد محمود73767

ناجح77.5543854.536260.0341718.538البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  امنٌه خلٌفه سلٌمان محمود73768

ناجح71.555.5395533254.0391718.538البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  امٌره الذاكر فؤاد عبداللطٌف73769

ناجح715737.554.535255.0361718.535البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  امٌره صابر فؤاد نور الدٌن73770

ناجح7959.539.55737.5272.5371718.535البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  انتصار عبدالرشٌد عبدالرحمن توفٌق73771

ناجح76.552335535251.5311718.538البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  اٌمان جمال متولى محسب73772

ناجح76.5563855.535.5261.5361718.535البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  اٌمان عاطف عبدالفتاح محمد73773

ناجح77.560385935.5270.0371718.535البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  اٌمان عزالدٌن كامل عصران73774

ناجح57.5543750.532231.033171836البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  اٌمان مصطفً ذكً مصطف73775ً

ناجح75.557385435.5260.034161834البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  اٌه عاطف عبدالرحٌم عبدالاله73776

ناجح77.55738.556.534.5264.0361618.534البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  اٌه ممدوح محمد محمود73777

ناجح7859.5395738271.537161934البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  بشاٌر اشرف محمود عبدالزاهر73778
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ناجح776038.55837270.5381618.534البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  حبٌبه هشام احمد عبدالمجٌد73779

ناجح725738.557.535260.036161839البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  دعاء فتحى حسٌن محمود73780

ناجح68.55535.556.533.5249.031161839البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  دٌنا احمد عبداللطٌف محمد73781

ناجح73.5523356.533.5248.5301618.535البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  دٌنا شوقى نعمان برهام73782

ناجح77.56036.55635265.0381718.538البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  رانٌا تحسٌن عنتر سرحان73783

ناجح7659.53755.534.5262.5391718.539البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  رجاء على احمد على73784

ناجح76.557375334257.5381718.536البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  رضوى احمد ابو السعود محمد73785

ناجح766038.55635265.5381718.536البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  رٌحاب حجاج على جادالكرٌم73786

ناجح7154375733.5252.5381517.536البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  رٌم محمد ابوالوفا محمدٌن73787

ناجح735636.550.534250.036161835البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  رٌهام عبدالناصر احمد محمد73788

ناجح775938.55534.5264.0371618.535البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  زٌنب عادل جاد الكرٌم احمد73789

ناجح796038.558.537.5273.536161936البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  ساره اسامه طلعت مصطفى73790

ناجح69.546295332229.529151735البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  سمٌره شحاته الطٌب السٌد73791

ناجح805738.558.534.5268.537161935البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  سناء حربً محمود نجدي73792

ناجح6857.537.556.534.5254.037171936البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  شادٌه اسعد صالح احمد73793

ناجح7258395535259.037161935البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  شٌماء اسعد حسن عبداللطٌف73794

ناجح6955.538.558.533254.5381518.535البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  شٌماء السٌد احمد مرس73795ً

ناجح7860355634.5263.5351517.536البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  شٌماء خلف عبداللطٌف محمود73796

ناجح745437.555.533254.033161836البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  عطٌات فٌصل حسن خلف هللا73797

ناجح68.55538.554.533249.5331517.536البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  علٌاء عاطف صبرى محمدٌن73798

ناجح66.55328.54826.5222.531161835البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  غاده عبدالرازق محمد محمد73799
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ناجح755738.55534.5260.036181935البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  فاطمه عصام صدقً احمد73800

ناجح68.55537.554.535.5251.036181936البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  فرحه الدٌب سعد الدٌن عبدالمجٌد73801

ناجح755939.55838269.536181837البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  فروله محمد عبده سلٌمان73802

ناجح80584056.537.5272.036181937البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  مدٌحه محمد عابدٌن عبدهللا73803

ناجح6250385735.5242.5321816.537البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  ملك سعد عابدٌن محمود73804

ناجح805639.556.538.5270.535181737البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  ملك عبدالاله عبده فؤاد73805

ناجح7658406038.5272.537181835البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  منال جمال محمود بهلول73806

ناجح7958.54058.539275.036171736البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  ندا نبوى عاطف عجٌب73807

ناجح6644.53650.532229.0321614.536البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  ندي مدحت فتحى محمد73808

ناجح76.556.53757.534.5262.0341617.536البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  نعمه عبدالنبً محمود شمروخ73809

ناجح72.54637.556.535247.533171736البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  نهاد عاطف عبدالتواب ابراهٌم73810

ناجح73.55838.558.534.5263.035181835البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  هدٌر رفعت العرٌان حسب73811

ناجح62.55338.555.535244.531181837البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  ورٌده عبدالباسط سعدالدٌن عبدالموجود73812

ناجح7658395935267.034181837البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  وسام حسان محمد احمد73813

ناجح69.554395635253.5351717.535البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  وسام محسن حسن خلف هللا73814

ناجح805839.56039.5277.038181936البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  والء مشوادي محمد عبدالعال73815

ناجح765638.557.535.5263.538171935البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  ٌاسمٌن عصام حلمى فخري73816

ناجح78.56039.559.537.5275.038181935البلينا(مدرسة السمطا سابقاً)مدرسة الشهٌد حسن حربى االعدادٌة  ٌاسمٌن ٌاسر عبدالحمٌد مرسى73817

ناجح66.544.5355136233.0291617.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمود هاللى راٌف73818

ناجح7757.539.557.538269.5331817.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاحمد حازم مدنى محمد73819

ناجح7752.53856.536260.035181736البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عاطف نور طاٌع73820
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ناجح62.539304732.5211.032161835البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود احمد همام73821

ناجح664636.554.533.5236.530161635البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاسامه السٌد سلٌم فراج73822

ناجح6648.535.55534239.030161837البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاسالم جمال صادق محمود73823

ناجح574632.555.535226.0271616.537البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاسماعٌل احمد اسماعٌل ابراهٌم73824

ناجح7450.539.555.536.5256.0321817.537البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاسماعٌل احمد عطاى مهران73825

ناجح73.55239.55636.5257.5341717.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاسماعٌل اٌمن خلف على73826

ناجح6448.536.55633238.033151835البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد عادل عبدالحافظ عبدالعال73827

ناجح70.548.536.55636247.5321617.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةبشار محمد عبدالموجود عبدالرحمن73828

ناجح6043.539.55334.5230.530171836البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةبالل رفعت محمد قناوى73829

ناجح634436.55635234.5281617.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةجمال ابوالمعاطى عبدالنعٌم عبدالاله73830

ناجح724936.55636.5250.030181835البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةحسام عبدالعال محمد نورالدٌن73831

ناجح7657.539.555.537265.533181836البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةحسن خلف مصطفى نورالدٌن73832

ناجح43.53234.55326.5189.5301814.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةحماده مصطفى محمد محمد73833

ناجح735434.55634251.5321816.537البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةخضر ٌاسر خلف محمد73834

ناجح745339.556.535.5258.535171737البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةداوود عماد عطاى مهران73835

ناجح70.552.536.556.537253.0331616.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةربٌع حسٌن عبدالخالق خلف هللا73836

ناجح664734.555.535.5238.5331716.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد حمدهللا ابراهٌم73837

ناجح673639.555.533.5231.530181536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةصالح ابوسٌف السٌد العربى حسن73838

ناجح453737.55527.5202.0251714.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةصالح الدٌن خلٌفه صالح الدٌن نور الدٌن73839

ناجح65.547.539.556.536245.0301816.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةصالح على صالح محمد73840

ناجح76.554395837264.5351817.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةصالح ولٌد صالح احمد73841
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ناجح70.5523957.536.5255.5281716.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةطالل احمد ابراهٌم محمود73842

ناجح634439.55735238.5351716.537البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةطه حسٌن حناوى قناوى73843

ناجح67.545.536.55635.5241.0311715.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حماده رمضان شعبان73844

ناجح74.546.538.557.536253.0331717.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حمدى السمان محمد73845

ناجح74.554.539.557.536.5262.5351716.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز احمد عبدالعال سلٌمان73846

ناجح72.552.539.557.535.5257.5351817.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود عبدهللا محمد73847

ناجح7855.539.55538.5266.5381817.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود محمد عبدالرحٌم73848

ناجح664039.55231228.5381515.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعبده حماده عبده على73849

ناجح67.54739.55738249.034191735البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعصام السٌد عبدالرحمن احمد73850

ناجح60.54139.55637234.033181835البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعلى رجب على نورالدٌن73851

ناجح75.546405736254.5331816.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعلى عبده على صابر73852

ناجح59.54238.55032.5222.5301616.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعلى ممدوح منصور عبدالموجود73853

ناجح77.5564059.539272.0381818.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعمر الحسٌن خلف رفاعى73854

ناجح663539.55535230.5311516.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعمر الدكتور صادق محمد73855

ناجح72.546.53857.538252.536191736البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعمرو ممدوح السمان محمد73856

ناجح7143.539.556.537.5248.033161636البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةفراج حمدى مختار محمود73857

ناجح6346.53653.537236.0381615.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةفٌاض محمد احمد عبداللطٌف73858

ناجح76.5564058.539.5270.5381918.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم خٌرى السٌد عبدهللا73859

ناجح61.54836.556.535.5238.0371717.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمحمد بدوى عٌد مطاوع73860

ناجح7044345536239.0301417.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال منصور عبدالموجود73861

ناجح75583956.538266.5371518.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمحمد رفعت السٌد عبدالعال73862
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ناجح6644.534.555.538238.5331715.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عاصم جادالكرٌم حسٌن73863

ناجح6646375638243.034151536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عزت احمد محمود73864

ناجح6144.53353.536.5228.5331414.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمحمود عادل محمود احمد73865

ناجح78.554405838268.538181836البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عبدهللا عبدالمبدى73866

ناجح69.54834.55637.5245.5301617.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمروان ْاحمد عبدالجواد مصطفى73867

ناجح70.5463756.535245.0351617.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى النجالوي مصطفى النجالوي73868

ناجح7245.53755.535245.035161536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى عادل عبدالحافظ عبدالعال73869

ناجح74.5463755.536.5249.5331518.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى عبدالرسول عبدهللا عبداللطٌف73870

ناجح66.54736.556.536.5243.0341817.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود كامل محمد73871

ناجح76.556405537264.537181936البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمعتز اٌمن محمد عبدالراضى73872

ناجح6644.536.55635238.0371618.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةنادر احمد سعد عبدالمجلى73873

ناجح72.548385336247.535171936البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةنادر جالل صبرى محمد73874

ناجح78.559405938.5275.0391819.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد محمد عبداللطٌف73875

ناجح6546.533.55634.5235.5381518.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالرحٌم عبدالعلٌم احمد73876

ناجح75594056.540270.536161536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف محمود احمد محمود73877

ناجح7036.53754.531229.0371615.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةابتسام حازم عبدالراضى سلٌمان73878

ناجح63.542.53754.531228.5321514.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالرحٌم احمد صبره73879

ناجح64.543375533232.534161636البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاسراء فوزى قاسم ابوزٌد73880

ناجح6144.537.554.530.5228.036151636البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاسماء الصدام احمد محمود73881

ناجح74.54739.556.536253.536171735البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاسماء رشاد احمد احمد73882

ناجح7242.539.554.535243.5351715.535البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاسماء عبدالحمٌد عبدالنعٌم عبدالاله73883
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ناجح6948.53955.533.5245.535161736البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاسمه السٌد فراج ٌوسف73884

ناجح74.54936.55635.5251.5351714.536البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةامل عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم73885

ناجح74.54439.55538251.033191736البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةامنٌه عبده ابراهٌم محمود73886

ناجح71.546.5385628.5240.531151836البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةامٌمه السٌد محمدٌن محمد73887

ناجح73.55139.55637.5257.535181935البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةامٌنه فراج عبدالموجود عبدالرحمن73888

ناجح74464055.534.5250.0351717.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةانوار اشرف عباس محمود73889

ناجح70.547395626238.535171640البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان مصطفى احمد عبداللطٌف73890

ناجح734639.555.534248.0371717.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاٌه اشرف صبرى محمد73891

ناجح77.553.536.555.539262.039171940البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةاٌه ناصر حشمت حسن73892

ناجح59393954.530.5222.034181540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةبزاده محمد على محمد73893

ناجح73.545.538.555.536.5249.532151540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةبهجه عاطف احمد محمود73894

ناجح70.543.538.55326231.5311416.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةخلود احمد عبدالجواد احمد73895

ناجح7545.5385634.5249.035181640البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةدالٌا المنشاوى احمد جادهللا73896

ناجح65.54739.554.536.5243.036181840البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةدعاء ثروت السمان عبدالرحٌم73897

ناجح6950.53856.536.5250.5331817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا محمد احمد محمد73898

ناجح7451385636255.0301815.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةرحاب فوزى عبدالموجود مغربى73899

ناجح7248.539.55534.5249.530181740البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةرٌتاج خلف هللا صبرى توفٌق73900

ناجح72.546.539.55635249.5321817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةرٌهام عبدالشكور محمد جاد73901

ناجح7351375733.5251.532181640البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةزهراء محمود محمد السٌد73902

ناجح76574055.534.5263.0331817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب خالد االمٌر عثمان73903

ناجح71.545.5385634245.0281817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةسمر ٌحى شٌبه الحمد خلبفه73904
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ناجح734636.554.535245.037181540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةسناء احمد السٌد احمد73905

ناجح72.552.539.54732243.537181640البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةسها على السٌد سٌف النصر73906

ناجح795839.55837.5272.039181740البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةشروق خالد احمد متولى73907

ناجح744537.55332241.5331817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد حناوى محمد73908

ناجح7339.536.54833230.0281816.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء السٌد محمود السٌد73909

ناجح7844.539.548.535.5246.039181540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء صالح عبدالرازق احمد73910

ناجح7957406039.5275.5401817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالشكور محمد عبداللطٌف73911

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعلٌاء حسن صابر عبدالعال73912

ناجح7959.539.55840276.0391817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةعلٌاء ناصر عبدالرازق احمد73913

ناجح7751395634.5257.5311817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةغاده احمد السٌد العربى حسن73914

ناجح7751.5395634.5258.0381817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه السٌد هاشم عبدالمبدى73915

ناجح63322943.528.5196.0341816.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه عمار احمد احمد73916

ناجح795439.55938.5270.0401817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةكاملٌا شورى فراج ٌوسف73917

ناجح6546.5335327224.536181840البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمرام جمال على احمد73918

ناجح74.54736.556.528242.537181740البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمروه جمال على محمد73919

ناجح78.5594058.540276.040181940البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمروه جوده احمد عبدالشافى73920

ناجح6642.5284427207.533181640البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمروه سراج محمود سٌد احمد73921

ناجح7654.536.55538.5260.5381819.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمروه على توفٌق على73922

ناجح7545.5365432.5243.038181840البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم مجاهد صدقى مصطفى73923

ناجح7546.53656.533247.0361817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمنار احمد عبدالجواد مصطفى73924

ناجح7641.536.55634244.0391817.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمنه اشرف رجب على73925
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ناجح74.547.5345533.5244.5361819.540البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمنه جمال محمود محمد73926

ناجح724730.556.530.5236.534181740البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةمنه محمد احمد عبدهللا73927

ناجح7958.539.55939.5275.539161840البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةنعمت هللا عبدالناصر عبدالفتاح صدٌق73928

ناجح69.546.533.555.530.5235.534181740البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةنورا عاطف احمد محمود73929

ناجح75.55336.556.535256.538181940البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةنورهان محمد عبدالتواب عبدالمنعم73930

ناجح7855.539.554.536.5264.038181940البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةنورهان نورالدٌن محمد نورالدٌن73931

ناجح78.544.53656.532247.537181740البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةهبه عادل عبدالحمٌد السٌد73932

ناجح7956.5406040275.540181940البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةهدى عبدالناصر عبدالهادى احمد73933

ناجح663633.554.530220.029181340البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةهدى عفٌفى حناوى محمد73934

ناجح72.549365733.5248.038181840البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةوالء عبدالحمٌد عباس محمود73935

ناجح73.549.53856.536253.539181940البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةوالء محمد عبدالخلف محمد73936

ناجح77.556.53858.539269.540161940البلينامدرسة الحبٌل والشلولٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن فاٌز عبدالوارث ابوالوفا73937

ناجح79.557.54057.540274.534181936البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةابراهٌم حسان مصطفً حسان73938

ناجح56.550.536.546.535225.0331818.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاحمد البدرى السٌد احمد73939

ناجح6347.5374530.5223.0341818.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاحمد الكحالوى احمد سلٌمان73940

ناجح454530.543.528.5192.529161635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاحمد سمٌر محمد سلٌمان73941

ناجح47.547.539.546.531212.031181735البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاحمد عادل بربرى على73942

ناجح52.541.532.54430.5201.0301815.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاحمد كامل احمد عبدالرحمن73943

ناجح7255.539.54633.5246.531181935البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاحمد منصور احمد محمود73944

ناجح553225.54524181.531171535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاسالم سراج عبدالعلٌم ابراهٌم73945

ناجح67.556404534242.5351818.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاسالم محسن عبداللطٌف خلٌفه73946
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ناجح765439.544.536.5250.5371818.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةامٌن وفقى عبدالموجود على73947

ناجح5145.529.541.530197.5311617.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةانور مجدي محمد عسران73948

ناجح70.555404234241.536181936البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةانور ناصر التابه عبدهللا73949

ناجح79.5594053.540272.034181936البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاٌهاب فتحً محمد حمٌد73950

ناجح615032.548.533225.0321718.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةحماده جاد حماده حسب73951

ناجح53.545.533.545.537.5215.5361618.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةرضوان صبرى مطاوع نورالدٌن73952

ناجح64.54531.55731.5229.528171935البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةزٌاد ٌحً عبدالفتاح عبادى73953

ناجح484229.54729195.5291617.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةسمٌر جمال عبدالرحمن عمار73954

ناجح5948.5334533218.5341718.537البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةصالح حماد صدقى الصادق73955

ناجح46.543.527.54431192.530161937البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةصالح صبرى العرٌان على73956

ناجح57482846.531.5211.031171837البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةطارق بهٌج كامل نورالدٌن73957

ناجح6654.54048.534.5243.534171737البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةطه محمود عبدالرحمن عمار73958

ناجح76.5594056.540272.0341718.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد منصور عبدهللا عل73959ً

ناجح7553.54047.538.5254.534171936البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن صالح محمد احمد73960

ناجح6749335730.5236.5291716.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز كحالوى على احمد73961

ناجح7047.5315928235.5331516.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعبدالعظٌم نصرالدٌن عبدالعظٌم محمد73962

ناجح584234.550.529.5214.5311214.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعبدالغنى القذافى عبدالغنى لواش73963

ناجح6448.531.555.532231.5311415.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعبدهللا شحاته عبدالاله احمد73964

ناجح48.542.53356.530.5211.0311516.537البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب محمد كمال محمد73965

ناجح7751.54059.535263.0341716.537البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعلى شعبان عزالدٌن حسٌن73966

ناجح745031.55431240.537171635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعلى عبدالفتاح عبدالحمٌد نعمان73967
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ناجح67463249.530224.5361516.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعمر احمد لبٌب احمد73968

ناجح60.546.5385631232.030171735البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةفارس ربٌع احمد محمد73969

ناجح77534059.537.5267.031151635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةفاروق عبدالرحٌم ابراهٌم عبدهللا73970

ناجح68.551.5395529243.0281716.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةفاٌز كمال البدرى دهشور73971

ناجح69473049.532.5228.0301715.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةفهد الدٌب عبدهللا احمد73972

ناجح64.546315033224.5311715.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةكرم على حارس قناوي73973

ناجح57493448.529.5218.0311316.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةكرم كمال البدرى دهشور73974

ناجح654331.55333225.5341615.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالمنعم جابر الطٌب73975

ناجح53.5493654.534227.035171537البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد احمد مختار كامل73976

ناجح64.5503959.532245.0331516.537البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد احمد مراد محمود73977

ناجح7853.53859.538.5267.5361516.537البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف عبدالراضى محمود73978

ناجح7749.534.54933.5243.537161635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد جوده حمدون صابر73979

ناجح64.54531.553.530.5225.032171635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد خلف هللا عبدالرحٌم محفوظ73980

ناجح61.5402549.525.5201.532121536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد دٌاب حمدى كمال الدٌن73981

ناجح7140.5385834.5242.0311316.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان خلٌفه محمد73982

ناجح50.545.531.55630.5214.0321714.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان عبداللطٌف على73983

ناجح50463057.531.5215.029131635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد سعد على امٌن73984

ناجح6855.5365936.5255.0321615.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد صفوت عبدالرحٌم احمد73985

ناجح74.553.54058.533259.538171735البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحٌم عبدالمحسن احمد73986

ناجح64.556365833.5248.030171637البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد عمر عبدالرحٌم محسب73987

ناجح77.5564059.537.5270.539181637البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد كرم فوزى محمد73988
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ناجح78.556.54059.537.5272.0351815.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى احمد امٌن73989

ناجح77.554405937.5268.035171636البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر محمد احمد73990

ناجح67.55534.55931.5247.5331515.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمود عاشور عبدالواحد عبداللطٌف73991

ناجح77.5584059.538.5273.5381716.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمود نصرالدٌن حشمت عبدالمبدي73992

ناجح6954.53755.530.5246.531171335البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمرعى عبدالاله الصادق عبدالاله73993

ناجح6950.5395932249.533171436البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمروان منٌب السٌد عبدالظاهر73994

ناجح58.546.531.551.531.5219.531151436البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمهند ناصر محمد فتحى73995

ناجح78.558.5406039.5276.5391816.537البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةموفق شمس الدٌن السٌد مطاوع73996

ناجح7652355735.5255.5361715.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمؤمن عاطف عربى مصطفى73997

ناجح7454.53956.529.5253.535161436البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمؤمن هشام عبدالاله عبدالرحٌم73998

ناجح77.557.5405939273.035171736البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةٌونس احمد عدلى احمد73999

ناجح654929.55833234.530151535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاحالم احمد مصطفى احمد74000

ناجح455130.557.533.5217.530161635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةازهار الجرو حسن نورالدٌن74001

ناجح60.54934.55834236.035151636البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاسراء حازم احمد مراد74002

ناجح7857.539.559.537271.5391616.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةالفت على علٌو احمد74003

ناجح6347.53450.530225.038161635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةامانى فتحى احمد عبداللطٌف74004

ناجح49.542.535.551.528.5207.5291615.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةامل السٌد مصطفى احمد74005

ناجح73.543385833245.5381515.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةانوار حافظ حسٌن حسن74006

ناجح663829.554.531219.032161635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاٌمان كمال ٌوسف محمد74007

ناجح6549.53659.534244.035141636البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاٌه ابراهٌم احمد ابراهٌم74008

ناجح62.551335738.5242.0331416.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةاٌه محمد خلف خٌر الدٌن74009
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ناجح79574059.538.5274.0391516.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةرحاب عبدالحمٌد دٌاب سلمان74010

ناجح654231.558.531228.033151635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةرحمه الدكتوربهجت محمد محمد74011

ناجح72513556.527.5242.038171636البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةرغد عبدالناصر عبدالحمٌد عبدالمبدى74012

ناجح58.5483158.533229.0331616.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةروٌدا نجاح حمدون صابر74013

ناجح50.547.532.55432.5217.0321615.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةسنٌه احمد محمود ابراهٌم74014

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةسهٌله عبدالراضى محمد خٌرالدٌن74015

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةصابرٌه رشوان مطاوع نورالدٌن74016

ناجح74.555.539.559.537266.039171736البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعالٌه احمد عبدالغنى ابوزٌد74017

ناجح7550.53358.535252.0371616.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةغدٌر ثروت حسانٌن عبدالرحٌم74018

ناجح7755.538.559.538268.5391716.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد محمد احمد74019

ناجح77543959.539268.5391616.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةفاطمه بسام عبدالرحمن السمان74020

ناجح5852.527.550.531.5220.0321616.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةكرٌمان كامل نورالدٌن رضوان74021

ناجح73604059.539.5272.038171636البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمروه عرفات السٌد عبدالرحمن74022

ناجح594931.55633.5229.0301615.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالباسط خلف هللا عبدالرحٌم74023

ناجح69.545295629228.5341615.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمشٌره عبدالاله مطاوع محفوظ74024

ناجح4943255232.5201.5301715.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمنار عزام كامل نورالدٌن74025

ناجح44.54329.55333.5203.5261516.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمٌاده ٌاسر عبدالاله عطٌه74026

ناجح65.548.5325532233.0341516.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةنجالء ضاحى خٌرالدٌن احمد74027

ناجح77.5583859.536.5269.535151735البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةنجالء محمد فوزى حسن74028

ناجح75.5584059.537.5270.5391616.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةندى ابوالنور محمود نور الدٌن74029

ناجح765539.559.537267.0381616.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةندى محمد عزالدٌن محمد74030
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ناجح74.55939.559.536268.5361616.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةنرمٌن ابوالنور محمود نور الدٌن74031

ناجح41.546.52850.532198.528151635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةنرمٌن بكرى محمود عبدالرحمن74032

ناجح4241.527.55332196.0281515.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةنهاد على عبدالرحٌم احمد74033

ناجح77603959.538.5274.0371616.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةنورهان اشرف حشمت عبدالمبدى74034

ناجح76604059.538.5274.0381616.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةنورهان قبٌل ابوزٌد احمد74035

ناجح49.54927.556.535.5218.025151635البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةهبه شمس الدٌن طلعات نور الدٌن74036

ناجح7053345933.5249.5381516.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةهنا االمٌر كمال محمد74037

ناجح45432947.529.5194.0271516.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةهناء احمد على نورالدٌن74038

ناجح5548.5285533.5220.0321516.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةهوٌدا محمد احمد دردٌر74039

ناجح555227.551.533.5219.5301516.536البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةورده الصباح علم الدٌن عبدالحق74040

ناجح49.549355733223.5291315.535البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةوفاء عبدالجواد السٌد محمد74041

ناجح4243304125181.027151636البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةابراهٌم عرفات محمد محمد74042

ناجح42.537.5334826187.0301415.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاحمد حازم كامل فؤاد74043

ناجح46.544.535.55533214.5311315.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاحمد حسن زكى محمود74044

ناجح45.541355531207.533131535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاحمد صبرى ابو القاسم احمد حسٌن74045

ناجح6748.535.55333.5237.530151535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاحمد عٌسى عبدالمبدى عبداللطٌف74046

ناجح7649.5365737.5256.0341416.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاحمد محمد ضاحى طه74047

ناجح4039.526.540.524.5171.0271413.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاحمد مرتضً رجب عل74048ً

ناجح59.5483759.536.5240.5341413.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاحمد مصطفى عبده محمود74049

ناجح78573959.540273.5341812.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاسماعٌل جاد صالح حافظ74050

ناجح67.54939.559.539.5255.0361815.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةالعارف حسن السٌد ابراهٌم74051
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ناجح45.550335027205.5291813.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةالوردانى حجاب البدرى ابراهٌم74052

ناجح6648.5365735242.5321815.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاٌمن اشرف مخلوف محمد74053

ناجح56.5474058.539.5241.5341817.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةباسم عامر حافظ هالل74054ً

ناجح403125.53024.5151.028151036البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةباسم عزت عطٌه نور الدٌن74055

ناجح47.542.529.54021.5181.0311514.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةبهاء ابراهٌم جاد سنجاب74056

ناجح7445.54058.539.5257.5371618.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةجمال عبدالناصر النحاس قناوي74057

ناجح694839.55939.5255.039161536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةحسٌن بخٌت حسٌن عبداللطٌف74058

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةحمزه عبدالرحٌم عباس محمد74059

ناجح4534344323179.029151437البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةحمٌد عبدالعال عبدالحمٌد محمد74060

ناجح40.533.526.535.520.5156.5261512.537البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةدٌاب غالب ابو المجد حسٌن74061

ناجح45.530203020145.520101037البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةرزق فتحى حمدهللا محمود74062

ناجح41.532213423.5152.030151335البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةزٌاد بدر محمد موسى74063

ناجح72.5493854.539253.0371615.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةزٌاد رافت القبارى محمد74064

ناجح50.536.534.54935205.5341614.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةشرٌف اشرف عبدالفتاح محمد74065

ناجح43.537283426168.531141436البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةشرٌف محمد صالح بٌومى74066

ناجح8059.5396039.5278.036171836البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد عادل عبدالحمٌد على74067

ناجح48.53924.539.529180.5321516.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن النٌدى جاد سنجاب74068

ناجح74.5583859.538.5268.5391618.537البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن رافت ابراهٌم احمد74069

ناجح4041.530.538.525175.5301613.537البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عادل محمد احمد74070

ناجح5145.531.540.532200.5301413.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عاطف جاد ابو رحاب74071

ناجح4740.525.53729.5179.5321412.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عمر كامل فؤاد74072
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ناجح43372940.526175.529151435البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد حسن محمود74073

ناجح43.54231.547.531.5196.031141635البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز محمود عبدالراضى كمال الدٌن74074

ناجح543925.55229199.530141636البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز نجاح ثابت احمد74075

ناجح76.55539.559.540270.5321517.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا ابو المعز راٌف عبداللطٌف74076

ناجح76.55438.54538252.032191536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد علً ابراهٌم74077

ناجح71.5503859.534253.0351515.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا االدهم العدلى عبداللطٌف74078

ناجح57303738.530192.525131535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا السٌد احمد فرغلى74079

ناجح64423450.533223.530151637البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا ثروت عبدالوهاب محمد74080

ناجح63.547.539.556.534241.032151537البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا جاد صالح حافظ74081

ناجح49.5373737.529.5190.5281514.537البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا رجب عبدهللا الشمندى74082

ناجح493133.540.529183.028141535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا عماد محمد محمود74083

ناجح5749.53551.532.5225.530151735البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود عبدالرحٌم عبدالكرٌم74084

ناجح6946.53753.534.5240.527141636البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا ٌسرى علم الدٌن محمد74085

ناجح5240374833.5210.5281615.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالمحسن مرتضى رجب على74086

ناجح745838.55539.5265.0351717.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب محمد عبدالشافى محمد74087

ناجح69463859.537249.5351616.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب نبٌه عبدالوهاب محمد74088

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبده كمال عبده الشمندى74089

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعطا ممدوح عطا حسٌن74090

ناجح563537.552.529.5210.5281617.537البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعلى البدرى على محمود74091

ناجح68.553405936256.5381617.537البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعلً عاطف النحاس قناوي74092

ناجح5645.535.550.530217.5301414.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعمر عبدالمنعم محمد عباس74093
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ناجح4945263128179.0311412.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةكمال محمد احمد محمد74094

ناجح51.54636.546.529209.5301415.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمحمد صدٌق اسماعٌل احمد74095

ناجح543236.535.529187.0301513.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمحمد صالح خلف عبدالمبدى74096

ناجح5644344529208.0311515.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمحمد عماد عبدالعزٌز جاد74097

ناجح80604059.540279.539171836البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمحمد فوزى اسماعٌل محمد74098

ناجح57.54427.54331.5203.5291614.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر عبدالراضً عبدالحمٌد74099

ناجح55.534.526.537.528.5182.531181537البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمحمود البدرى الضبع على74100

ناجح50.548.5354127202.031181735البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمحمود زٌن العابدٌن سعدالدٌن ٌاسٌن74101

ناجح75.552.53856.537.5260.0391818.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالعزٌز لبٌب محمد74102

ناجح58.54735.541.528210.532171636البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمحمود محسن ثابت جاد الكرٌم74103

ناجح58413752.532.5221.0321816.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمحمود نصر الدٌن فؤاد عبدالاله74104

ناجح47312634.527.5166.031161235البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمراد صبره ابراهٌم جوده74105

ناجح64.558264732227.534181436البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمصطفى حازم عبدالسالم عبدالعزٌز74106

ناجح44.5372436.520162.0201512.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمصطفً كمال محمد احمد74107

ناجح4130.5203224147.532161335البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمعاطً فرج ابو المعاطً عطاي74108

ناجح60.53324.536.524178.5321815.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةهشام احمد السٌد احمد74109

ناجح583729.54531200.5321514.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةوجٌه احمد حسن احمد74110

ناجح48.53225.54427.5177.5281713.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةٌوسف شعبان حمدى محمد74111

ناجح5038.527.54828.5192.5311816.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاروه احمد محمد رشاد عبدالرحٌم74112

ناجح62.55332.556.537.5242.0331817.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاسراء عزالعرب السٌد محمد74113

ناجح54.5303238.530185.031151036البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاسماء مصطفى مجاهد مصطفى74114
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ناجح75.557.537.55840268.534181735البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاالء عبدالعزٌز راٌف عبداللطٌف74115

ناجح53.541.52743.529194.5291615.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةامنٌه مهدى محمد مهدى74116

ناجح584830.543.530210.030161635البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةامٌره عز الدٌن محمود احمد74117

ناجح80583857.540273.533181835البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةامٌره على محمود سالمه74118

ناجح423223.534.527.5159.532181336البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةامٌره مصطفى البدرى فرٌد74119

ناجح5744.5304431.5207.032171435البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاٌمان العرٌان محمد عبدالعزٌز74120

ناجح55.536.52641.531190.5311615.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاٌه بلٌغ حمدى شاهٌن74121

ناجح76.547.5334630.5233.5311618.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةتوبه محمود جاد سنجاب74122

ناجح5846.529.540.524198.5301618.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةتٌسٌر علً كامل محمد74123

ناجح5650294630211.028161636البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةحسنه علً جاد ابورحاب74124

ناجح48423040.530190.530161635البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةحلٌاء رفعت فؤاد عبدالاله74125

ناجح56.550.5344934.5224.529161836البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةحنان جمال على سعد الدٌن74126

ناجح78.555.536.55335.5259.0311617.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةخلود احمد طلعات عبدالرحٌم74127

ناجح79.552.536.55636.5261.0331617.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةدعاء عبدالناصر هالل عبدالاله74128

ناجح79.554405639.5269.0371818.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةدٌنا رفعت عابدٌن محمد74129

ناجح50.53226.54225.5176.532161635البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةرحاب شحاته ابو رحاب احمد74130

ناجح6452405036242.0341817.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةرٌم محمد محمود عمار74131

ناجح60.549.5344227.5213.5311818.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةرٌهام محمود محمد احمد74132

ناجح8058.5365637.5268.035161836البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةرٌهام وفقى احمد السمان74133

ناجح7959365840272.0351818.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةزٌنب اسعد محمود سالمه74134

ناجح78.558.536.554.537.5265.5371618.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةساره عادل عبدالشافى عبدالرحمن74135
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ناجح5446.531.54030202.0301617.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةسحر عبدالرحمن السٌد سلٌمان74136

ناجح61.549.532.55032225.533161636البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةشهٌره االدهم العدلى عبداللطٌف74137

ناجح44.549283829188.528171536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةشٌماء عواد جاد الرب محمود74138

ناجح47.54831.540.533.5201.029161735البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبٌر عنتر خدٌوى بهلول74139

ناجح6545.531.546.533221.531161735البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةفاطمه السٌد عز عبدالشافى74140

ناجح5441.5314629201.531161836البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةفاطمه جاد على سالمه74141

ناجح6857.531.55836251.032161636البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةفرحه محمد خلف محمد74142

ناجح75.556.53857.539266.532181836البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمرٌم راشد القبارى محمد74143

ناجح70.55634.557.538.5257.0341817.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمرٌم عز الدوله عبدالشافى عبدالرحمن74144

ناجح4238.521.54022.5164.5291514.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةملك حازم عبود عبدالباق74145ً

ناجح79.550.5365738261.0351815.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةملك محروس قوت عبداللطٌف74146

ناجح6343.53354.529223.0301617.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةملك نصار على عبدالمبدى74147

ناجح61.5473753.530.5229.5281617.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمنار نصار قندٌل محمد74148

ناجح65.543.53353.534229.5341816.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمنال احمد عبدالجواد على74149

ناجح494829.55331.5211.0341616.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمنال طه فرٌد احمد74150

ناجح63433359.534.5233.0321515.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمنه رمضان محمد محمود74151

ناجح78.5583859.539.5273.5361716.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمنوه ابو الوفا احمد محمد74152

ناجح7855.53859.540271.0341716.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمى جمال محمد سالمه74153

ناجح7755.536.559.538.5267.0311716.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةندى فرج الراوى فرج74154

ناجح78.5573859.538.5271.530161636البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةندى كامل كمال الدٌن مطاوع74155

ناجح61.54232.550.534220.5321716.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةنسمه عادل على حسٌن74156
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ناجح7755.5375739.5266.0311815.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةنهال محمد عبدالناصر محمد74157

ناجح69.545.534.550.537.5237.5311717.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةهبه احمد ٌوسف احمد74158

ناجح7442295834237.029161736البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةهبه ٌاسر جالل محمد74159

ناجح67.54026.558.532.5225.0281516.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةهدٌر عبدالباسط محمود محمد74160

ناجح7341.532.55737241.0321717.536البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةهٌام رشٌد خدٌوى بهلول74161

ناجح70.55438.556.536255.535171636البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حسٌن عبدالعظٌم عبداللطٌف74162

ناجح8059.538.55939276.0371516.535البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةٌمنى معتمد عبدالعظٌم محمد74163

ناجح64.553345536.5243.031161532البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاحمد السٌد جادالكرٌم عبدالمنعم74164

ناجح6654355436.5245.5321714.533البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاحمد حمدى حسن احمد74165

ناجح53.5523453.536229.0321613.533البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاحمد خلٌفه احمد عطٌه هللا74166

ناجح62.552335236.5236.031161434البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاحمد شحاته على الجٌالنى74167

ناجح5647.530.55436224.0311513.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاحمد صالح فتحى اسماعٌل74168

ناجح58.553.5325332229.031161438البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاحمد عبدالنبى محمود عبدالحافظ74169

ناجح67.545325236.5233.029151437البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاحمد محمد على احمد74170

ناجح51.5382338.529180.029161337البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاسماعٌل السباعى عالم تغٌان74171

ناجح705737.554.537256.031171537البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاٌمن محمد عبدالعال ٌوسف74172

ناجح55.553.5315135.5226.532151436البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىحسٌن عثمان حسن عثمان74173

ناجح58.54827.550.536220.530161437البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىخالد عبدالجامع سلٌم عبدالوهاب74174

ناجح715637.555.536256.0351714.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىشهاب خالد حسن عبدالمتجلى74175

ناجح62.552.536.556.536.5244.5331714.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىصالح حافظ السٌد على74176

ناجح70.55639.55939264.0371715.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىعبدالرحمن عزام توفٌق رشاد74177
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ناجح58.54630.54432211.0221512.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىعبدالعال احمد محمد محمود74178

ناجح5443274933.5206.529151436البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىعبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز كمالى74179

ناجح67.5513444.535.5232.530151436البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىعبدهللا احمد محمود السٌد74180

ناجح585530.553.535.5232.530151434البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىعبدهللا صبرى عبدالفضٌل احمد74181

ناجح6546.53353.536.5234.5311614.534البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىعبدالناصر على شحات عبدالحكٌم74182

ناجح60.54832.55236229.0291814.534البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىعالء على رشاد حسب74183

ناجح46412542.536190.529171434البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىعماد اشرف سلٌمان عبدالعال74184

ناجح56.545.5254933.5209.529151437البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىمازن احمد محمد محمود74185

ناجح7959.5406040278.538171538البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىمحمد احمد الثانى عبدالرحمن احمد74186

ناجح58473751.531.5225.036171438البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىمحمد اشرف فتحى اسماعٌل74187

ناجح74.553405938264.538181538البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىمحمد حماده صفوت سعدالدٌن74188

ناجح675137.552.534242.0381714.538البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىمحمد رضوان محمد عوض هللا74189

ناجح74.552395836.5260.038171438البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىمحمد عادل عبدالعزٌز سلٌمان74190

ناجح62.550.5385536.5242.535161438البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىمحمد عمر محمد عبدالموجود74191

ناجح6148375535236.035171438البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىمحمد فتوح محمد محمدٌن74192

ناجح6750.5395734247.536161437البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىمصطفى كامل امٌن ابراهٌم74193

ناجح54.54635.550.533.5220.0351614.537البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىموسى محمود موسى فرهوم74194

ناجح4941.5284631.5196.0261713.537البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىولٌد ابوالسعود عبدالرازق حسن74195

ناجح74493956.537.5256.037171537البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىٌوسف ٌاسر احمد شحاته74196

ناجح64.540.53546.536.5223.0321814.537البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاسراء البدرى على احمد74197

ناجح69.54030.547.536.5224.0361813.537البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاسراء صفوت محمد عبدالرحٌم74198
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ناجح7341.53748.536236.035171537البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىامنه صابر عبدالقادر حسن74199

ناجح7843.5375039247.537181437البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىامنٌه الراوى احمد الراوى74200

ناجح7443.5365037.5241.037181437البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىامٌره الراوى احمد الراوى74201

ناجح78.551.5405635.5261.5381814.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاٌمان ٌوسف محسب عبدالحمٌد74202

ناجح70.545344835.5233.037181435البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىاٌه خالد رشاد طاهر74203

ناجح67453648.536232.5361814.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىبخٌته شعبان عبدالرحٌم خلف هللا74204

ناجح634334.550.536227.036181436البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىبخٌته محمد حسن احمد74205

ناجح69464049.533.5238.0341814.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىبسمله جمال محمد حافظ74206

ناجح7852.5384838254.5351914.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىبسمه حسنى السٌد محمود74207

ناجح76.558.5405339267.034181536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىتسنٌم ابراهٌم محمد حافظ74208

ناجح69.556.5404938253.034181435البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىخلود عمادالدٌن محمد ابراهٌم74209

ناجح685537.549.537247.0331813.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىدعاء عاطف شحات عبدالحكٌم74210

ناجح70533354.537.5248.0331814.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىدٌنا شحاته مصطفى محمدٌن74211

ناجح64.55234.55537243.033181535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىدٌنا عبدالحمٌد حمدى عبدالحمٌد74212

ناجح70.559395437.5260.033181536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىرٌهام احمد عبدالعزٌز احمد74213

ناجح55.553.535.55136231.5311814.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىزٌنب احمد جادالكرٌم عبدالمنعم74214

ناجح56.549.53647.536.5226.0311814.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىسومه مصطفى شعبان قاسم74215

ناجح5954.537.55437242.0351814.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىشهد احمد على جاد74216

ناجح79.5564056.539271.0361815.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىشهد صفوت السٌد محمود74217

ناجح75.557395436261.5351815.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىشهد عصام محمد عبدالموجود74218

ناجح57554051.536239.5341814.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىشهد على ابراهٌم ذكى74219
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ناجح77573954.537264.5351815.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىعلٌاء طلعت صبرى مدنى74220

ناجح65.556375737252.5351815.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىفاطمه احمد حسٌن احمد74221

ناجح715838.55538260.5371815.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىفاطمه اسعد عبدالمبدى محمود74222

ناجح7153.534.553.538250.5351813.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىفرحه ممدوح اسماعٌل حفنى74223

ناجح68.555.5365537.5252.5341815.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىملك صابر احمد عبدالحمٌد74224

ناجح6756.5405233.5249.0331815.536البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىمنه هللا جمال محمد حافظ74225

ناجح62.556.538.553.537.5248.5341815.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىمها البدرى صابر حسٌن74226

ناجح59543554.535237.5311813.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىندى خالد احمد امٌن74227

ناجح6254.535.554.537243.5341814.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىهاجر طلعت فتح هللا عبدالباسط74228

ناجح74.55539.55237.5258.5331815.535البلينامدرسة السلمانى للتعلٌم االساسىهدى ثابت ابراهٌم عبدالمجٌد74229

ناجح59.548.538.54934.5230.0351813.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةابو بكر عزت زنا ن الفاوى74230

ناجح75.5514053.537257.0351815.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاحمد جاد اسماعٌل محمدٌن74231

ناجح68.555405238.5254.037181635البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاحمد عزالدوله احمد محمد74232

ناجح6550344636231.034181535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاحمد غانم شحات صابر74233

ناجح544733.55035219.5361815.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاسامه عبدالرازق احمد محمد74234

ناجح615238.553.538243.0361814.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاسالم محمد السٌد محمود74235

ناجح74564055.539.5265.034181534البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاسماعٌل الفاوي عبدالمبدي احمد74236

ناجح64.544395537239.5351814.536البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةالسٌد ٌاسر فوزي عبدالاله74237

ناجح56.544.538.551.534225.037181535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةالطٌب جوده الطٌب جوده74238

ناجح7557.5405639.5268.036181536البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةبشار مٌسره مصطفً محمد74239

ناجح6144.5374436.5223.036181436البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةتوفٌق جبرٌل عبدالحمٌد عبدالرسول74240
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ناجح78.557.5405839273.0361814.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةجالل رافت محمد عبدالرحٌم74241

ناجح59.5484055.535.5238.5361814.536البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةجمال الداكر حسن محمد74242

ناجح61.54239.54937.5229.536161435البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةجمال حمدان السمان عبدالعال74243

ناجح78.557.54054.538.5269.033181431البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةحسام حسن السٌد عبدالمجٌد74244

ناجح63504047.534234.5361814.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةحسن عمر صالح محمد74245

ناجح5446.53455.537.5227.5321813.533البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةحسٌن اشرف حسن حسٌن74246

ناجح7552.539.55739263.0361814.532البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةحمدي محمد فؤاد محمد74247

ناجح72.553.5405538.5259.537181531البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةخلٌفه احمد عبداللطٌف شٌخون74248

ناجح7657.5405739.5270.037181531البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةزٌا د حمدان فتحى محمود74249

ناجح7255385636.5257.539171433البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةزٌاد على عطى عبدالنعٌم74250

ناجح58.545.530.547.533.5215.534171633البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعاصم رشدى احمد عبدالعال74251

ناجح68.546.5335336.5237.536171432البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعامر عبدالنبى منصور عبدالمجٌد74252

ناجح623935.54934219.5321715.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعبدالجبار محمد عبدالمبدي احمد74253

ناجح50.5413248.533.5205.530161532البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبدالرؤف محمد احمد74254

ناجح6145.5294831.5215.0331715.532البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعبدالعلٌم طلعت عبدالعلٌم عالم74255

ناجح64482943.535.5220.031171535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد عبدالمعطى غندور74256

ناجح49.540.53345.531199.5301713.531البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعز الدٌن طارق عز الدٌن عل74257ً

ناجح59.547394936230.532171532البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعصام السٌد احمد محمد74258

ناجح654830.55434231.535171635البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعلى البدرى مرعى محمود74259

ناجح7248.53353.537.5244.5361714.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعلى محمود السٌد عبدالمجٌد74260

ناجح62.539344734.5217.0351714.532البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعلً حسن احمد محمد74261
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ناجح7656.538.553.538262.5361715.531البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعلً رشوان علً رشوان74262

ناجح70.55637.555.537.5257.036171532البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعمار راضى محمود محمد74263

ناجح5849.527.55035.5220.5361713.533البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعمرو خالد عبدالشافً عبدالمنعم74264

ناجح71.55039.555.538254.5381713.531البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةكامل حارس كامل ابراهٌم74265

ناجح745439.553.538.5259.5381713.532البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةكرٌم حسٌن امٌن حسن74266

ناجح71.552.53354.536.5248.035171435البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةكرٌم رافت عبدالحمٌد حاقظ74267

ناجح67.548.538.550.536241.034171332البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالعاطى عبدالنبى السمان74268

ناجح664639.55235238.5341713.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالفضٌل عبدالالهً كرٌم74269

ناجح5846.53944.530218.032171531البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحسن شحات خالف محمد74270

ناجح5645.535.55034221.030171632البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمد اسماعٌل احمد نور الدٌن74271

ناجح6648.533.55236236.0321515.533البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمد اٌهاب محمد طاٌع74272

ناجح674935.553.538.5243.531171733البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمد ثروت محمد شاكر74273

ناجح53.548314233.5208.0281715.532البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمد جابر عبدالعال محمود74274

ناجح60503647.537.5231.0301714.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمد حلمً محمد احمد74275

ناجح57.546.5314837.5220.5311613.531البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمد سعد الدٌن نور الدٌن سعد الدٌن74276

ناجح4847.530.54737.5210.5301614.532البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمد صدقى محمد امام74277

ناجح675137.55538248.528171632البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمد مدبولى ناصر صادق74278

ناجح75.55339.55537260.034151634البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمد مدحت ابو الفتوح السمان74279

ناجح6949.537.554.537247.5341515.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر احمد صادق74280

ناجح464525.538.527182.028171333البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمود رٌاض عبدالشافى محمد74281

ناجح6951.53654.539250.033171634البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمحمود عطا هللا حماد قاسم74282
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ناجح73.55337.55639.5259.5351715.533البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمصطفً جاد هللا الطٌب جوده74283

ناجح64.54136.552.534.5229.029171532البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةهادى خلٌفه شعبان عباس74284

ناجح695032.552.535.5239.531171531البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةولٌد عبدالعزٌز محمد عوض74285

ناجح7250.5375437.5251.0351514.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةٌحٌى اسماعٌل حسٌن حسانٌن74286

ناجح69.550.534.551.537.5243.5321515.534البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةٌوسف مصطفً محمود عبدالمجٌد74287

ناجح76.555.5385439263.0351715.532البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاروي اسامه محمد طاٌع74288

ناجح65.54933.547.535230.529151531البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاسماء ابراهٌم مسعود ابراهٌم74289

ناجح6443.530.543.535.5217.029171633البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاموره البدرى عبدالجواد عبدالمجٌد74290

ناجح55.548.53643.535218.529151432البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةامٌره سٌد محمد عبدالفتاح المهدى74291

ناجح6249.53243.535222.030171432البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةامٌنه عبدالراضً الصغٌر عبدالراض74292ً

ناجح68503654.535.5244.038181831البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةامٌنه عبدالعاطى حسٌن احمد74293

ناجح76.555.535.551.537256.038171835البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود حسٌن عبدالموجود74294

ناجح6940325035.5226.5311717.534البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاٌه ابوالحسن محمد ابو الحسن74295

ناجح775639.557.539.5269.539171933البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاٌه عبدالباسط فوزي عل74296ً

ناجح704634.550.536237.038171932البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاٌه عبدالرحٌم محمود نوح74297

ناجح67.543.531.54835.5226.033171934البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاٌه محمد عبدالعال محمد74298

ناجح554229.541.535203.0321617.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةاٌه ٌاسر محمود محمد74299

ناجح654836.55636.5242.0331818.538البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةبخٌته صفوت ذكً عبدالمنعم74300

ناجح6342.52851.536221.0351817.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةبسمه عبدالناصر محمد نورالدٌن74301

ناجح58.54130.549.535214.5351617.536البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةبسمه محمود علً محمد74302

ناجح75.55337.558.538.5263.0371818.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةجمٌله خالد صبرى عبدالاله74303

(1048)



ناجح69.550.53352.535.5241.036181837البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةحبٌبه حسنى امرهللا حسن74304

ناجح714132.55636.5237.0331818.538البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةحسناء عبداللطٌف عبدالعلٌم عبداللطٌف74305

ناجح65.547.532.54635226.5331718.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةحنان عفٌفً علً احمد74306

ناجح69.54932.552.536.5240.0331818.536البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةحنان فؤاد محمد عبدالرحٌم74307

ناجح68463549.536.5235.0381817.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةخلود محمود احمد ابراهٌم74308

ناجح6549335437238.0341817.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةدالٌا طلعت ابوزٌد احمد74309

ناجح634132.553.536.5226.537181838البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةدعاء خالد حشمت هرون74310

ناجح785738.55338264.537181837البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةدنٌا عمران موسى محمد74311

ناجح71.547355335241.535171936البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةدنٌا محمود على نور الدٌن74312

ناجح75.558365839.5267.0361815.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةرا نا بهٌج محمد احمد74313

ناجح7557.5365837263.539171537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةرسمٌه حمدان محمد محمود74314

ناجح70.552.53756.537.5254.033181638البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالعلٌم ذكً عبدالاله74315

ناجح76.5553756.537.5262.5351715.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةساره ابوالهدي فتحً عبدالباسط74316

ناجح5543.535.54634214.034181536البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةسلوى كلٌب احمد ابوزٌد74317

ناجح71443654.536241.5321715.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةسمٌه محمد على السٌد74318

ناجح69463752.537241.5381714.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةسهام رمضان فؤاد تغٌان74319

ناجح69.5523557.535.5249.5361715.538البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةشرٌن شعبان جاد العرب74320ً

ناجح73.5553855.539.5261.539161737البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةشهد رشاد احمد محمد74321

ناجح76.55836.55937.5267.5361716.536البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةشهٌره ٌوسف فؤاد منصور74322

ناجح70553757.535.5255.0381715.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةشٌماء حسٌن ابوزٌد حسٌن74323

ناجح7052325235241.035171437البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةشٌماء عزام عبدالشافى محمد74324
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ناجح7659375936.5267.5341515.538البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد ابوالوفا ٌوسف74325

ناجح69.555.533.55434.5247.0351715.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةصفاء شٌوب جاد العربى74326

ناجح755839.557.540270.0381717.536البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةعائشه عادل حشمت هارون74327

ناجح6953.5376038257.5371716.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةفاطمه جمال رٌاض تغٌان74328

ناجح6853.535.553.537247.5371616.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةفاطمه وائل حسن محمد74329

ناجح76.556375839266.5371715.538البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةفوزٌه علً رشاد عل74330ً

ناجح63.549.53650.537236.5331715.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةكرٌمه مصري احمد محمد74331

ناجح7250.5365235245.5371715.536البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمروه ماهر محمدالصغٌر احمد74332

ناجح71.550345136242.5341615.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمروه ناجح فاضل محمد74333

ناجح75.56036.557.535.5265.0371716.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمرٌم ابراهٌم حافظ امٌن74334

ناجح76563556.538.5262.037171838البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمرٌم ابو النور محمد احمد74335

ناجح7156375337254.035171737البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمرٌم اسامه محمد طاٌع74336

ناجح54.54830.546.535.5215.0351715.536البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمرٌم راجح عالم محمد74337

ناجح745233.55539253.5361617.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةملك سعود غندور عبدالمجٌد74338

ناجح67.553344737.5239.0331716.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةملك ٌوسف جاد الكرٌم اسماعٌل74339

ناجح77583856.539268.5361717.538البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمنه هللا احمد على محمد74340

ناجح68.548.535.54636234.5341717.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمنه هللا احمد محمد نورالدٌن74341

ناجح77.55838.556.537.5268.037171736البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةمهٌتاب خٌري فهمً محمد74342

ناجح624335.54736.5224.0331717.535البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةناهد محمد على محمد74343

ناجح60.54433.54736.5221.5311717.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةنجالء احمد ٌونس سلٌم74344

ناجح71.554.5355137249.0351717.538البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةندا ناجح عبداللطٌف محمد74345
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ناجح4538.528.540.532.5185.027161737البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةنعمات جاد السٌد احمد74346

ناجح7149.534.549.536.5241.039171538البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةنورا سمٌر شعبان عباس74347

ناجح73.5543756.539.5260.536171839البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةنورهان احمد بكرى محمد74348

ناجح6045.53146.536.5219.5371715.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةنورهان طلعت عبدالعلٌم عالم74349

ناجح7559345239259.036171937البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةها جر خالد لطفى محمد74350

ناجح7859355239263.0361718.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةهدٌر احمد الطاهر امٌن74351

ناجح51.536.5283929184.0321714.538البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةهدٌر اشرف محمد عبدالرحٌم74352

ناجح7459345237.5256.5361717.537البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةهناء عبدالناصر حسٌن احمد74353

ناجح5242.530.546.536207.5291716.538البلينامدرسة السلمانى االعدادٌة المشتركةهند عبدالمبدى هرون عبدالمبدى74354

ناجح785639.559.539272.0391718.539البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةاحمد غانم خٌامى عبدالحمٌد74355

ناجح715437.552.538253.0341718.537البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركة محمود عبدالعال عبدالنعٌم احمد74356

ناجح6348365536.5238.5371717.537البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةاسالم ابراهٌم عبدالستار عبدالاله74357

ناجح695037.55738.5252.035171737البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةبشار عبدالمعطى عبدالظاهر عبدالعزٌز74358

ناجح66463655.537.5241.0321718.538البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةبكرى شرٌف حنفى محمود74359

ناجح745637.55938264.5361719.537البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةزٌاد عبدالقادر لملوم عبدالقادر74360

ناجح594636.555.536.5233.5301718.538البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةسعٌد محمد زغلول احمد74361

ناجح45.5443449.529.5202.5301718.539البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةسمٌر ابو القاسم احمد ابو القاسم74362

ناجح77.5573958.538.5270.5381718.537البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةعاصم عمر حارس احمد74363

ناجح77.5533852.537258.0321719.537البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةعبدالستار خالد عبدالستار عٌسى74364

ناجح60493752.531229.534171837البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز على محمد عبدالزاهر74365

ناجح78.557395839271.537171938البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز محمود مصطفى عبدالمعبود74366
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ناجح77.5553859.538.5268.539171937البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةعبدهللا على عبدهللا عبدالمقصود74367

ناجح62.5493652.535235.036171938البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةعبده عاطف عبده السمان74368

ناجح74.553.537.55537257.537171939البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةعزام هانى عدلى طاهر74369

ناجح785039.559.539266.036171937البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةعلى سمٌر على احمد74370

ناجح75.555385636.5261.035171937البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةعمرو خالد حمدان محمدٌن74371

ناجح7956.538.558.539271.539171937البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةكمال عبدالناصر فؤاد عبدالعزٌز74372

ناجح59.547.535.55635233.538171738البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةمازن نصحى جاد الكرٌم حسانٌن74373

ناجح66.55435.55836250.036151937البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف عبده محمد74374

ناجح67.550385537247.5341719.538البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف محمد عبداللطٌف74375

ناجح806039.559.539278.040171339البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةمحمد ٌوسف محمود عبدالحلٌم بالش74376

ناجح77.560406039276.540171437البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةمروان طارق عطا عثمان74377

ناجح74.554.53358.538258.540171437البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةٌاسر احمد عبدالباسط محمد74378

ناجح5749.532.549.536224.532151537البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةٌوسف محرز الصافى عبدالجواد74379

ناجح5950.536.551.536.5234.036171638البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةابتسام عالء الدٌن عبدالعزٌز عبدالجواد74380

ناجح795839.559.538.5274.540171637البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةاسراء احمد مصطفى عبدالمقصود74381

ناجح72.55632.55937.5257.539171638البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةاسماء حسن جٌالنى محمد74382

ناجح60.540315536222.537171639البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةحسناء كرم حلمى على74383

ناجح80604059.538.5278.0401716.537البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةرحمه محمد عبدالفتاح عبدالكرٌم74384

ناجح59.55435.55237.5238.5381714.537البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةرضوه عبدالمجلى سعد الدٌن عبدالمجلى74385

ناجح68.550.534.554.536.5244.538151737البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةرٌهام عبدالجابر صبرى حسانٌن74386

ناجح4941345336213.033171638البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةساره عبدالناصر محمود محمد74387
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ناجح78604059.538.5276.0401715.537البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةشهد كمال عبدالستار عٌسى74388

ناجح77.5604058.539.5275.5401715.538البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةشهد محمد الصافى ناصر74389

ناجح76.560385939272.5371715.539البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةشٌماء عاطف السٌد عبدالمبدى74390

ناجح76.560406039275.540171637البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةفرحه صبره ابو الحمد عبداللطٌف74391

ناجح7959405937274.0341715.537البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةملك على سلٌم احمد74392

ناجح6652395633.5246.5401715.537البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةمنى ابراهٌم خلف احمد74393

ناجح71.55136.559.537.5256.0401715.538البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةنورا سفرت عبدالباسط عبداللطٌف74394

ناجح7860405737.5272.540171637البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةورد على عبدالباسط احمد74395

ناجح74533758.538260.540171638البلينامدرسة فصول ساقٌة أبو سقٌر االعدادٌة المشتركةوالء النادى حسن امٌن محمد74396

ناجح76.558.5405939.5273.5381818.531البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىابانوب شنوده غطاس سلوانس74397

ناجح7857.5405940274.5381818.535البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىابانوب عبدالشهٌد اسرائٌل عبدالشهٌد74398

ناجح8059.5405940278.5381717.533البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىابانوب ناصر صبحى تناغو74399

ناجح7758.5365637.5265.0381716.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىابراهٌم اشرف رفعت ابراهٌم74400

ناجح69.550.5355235.5242.5341616.531البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىاحمد علً احمد محمد74401

ناجح76.55236.55736258.0341715.531البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىاحمد ناصر محمد مصطفى74402

ناجح77.557.53957.539.5271.035171633البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىاحمد ولٌد محمد عبداللطٌف74403

ناجح78.555.5405637.5267.537.5171633البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىاسطفانوس باقى فرهٌد شاكر74404

ناجح7456.53957.539266.0381716.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىاسالم السٌد محمد حسانٌن74405

ناجح65.549.53453.532234.5331514.535البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىامجد فارس كمال تاوضروس74406

ناجح7452.537.55635.5255.536151637البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىامٌن عبده السٌد احمد74407

ناجح7655.5395635.5262.0351715.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىاندور سمٌر صبحى تناغو74408
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ناجح72.552.531.55637.5250.035.5171332البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىبخٌت اسعد نعٌم عبدالمالك74409

ناجح74.556.54058.539.5269.0361716.535البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىبولس بخٌت نصرى شنوده74410

ناجح73.556.5405639265.038171531البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىبولس جرجس ثابت جرجس74411

ناجح7755.5406040272.5381716.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىجرجس االمٌر عبدالمسٌح نصرى74412

ناجح75.556.54059.540271.537.5171632البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىحاتم حسنى اسرائٌل عبدالشهٌد74413

ناجح7751.538.555.537259.535.51716.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىرومانى صفوت الدٌب سعٌد74414

ناجح77563859.539.5270.037171532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىسمٌر دمٌان سمٌر بخٌت74415

ناجح74543857.539262.5341714.531البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىطارق عبدالناصر على مهران74416

ناجح8051.538.558.539267.5341717.533البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىعبدالرحمن احمد جابر احمد74417

ناجح7653.538.557.538.5264.037171531البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىعبدهللا رشدى فتحى ابراهٌم74418

ناجح78.556.539.55839.5272.035.51716.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىعجٌب ناصر عجٌب شهدى74419

ناجح7852.537.557.536261.5361717.535البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىفؤاد امٌن فؤاد ارمانٌوس74420

ناجح76.556.539.556.538.5267.536.5161832البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىكٌرلس هانى عبدهللا صادق74421

ناجح78.557.539.557.540273.035.5171635البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمارتن خلف نصرى شنوده74422

ناجح76.555.5395737.5265.5371717.531البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمحمود عبدالرحٌم محمد حسانٌن74423

ناجح7956.539.557.539271.5391617.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمحمود ولٌد محمد عبداللطٌف74424

ناجح6951.53756.535249.036171732البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمختار ابو الحمد االسد ابو الحمد74425

ناجح74.552.53756.537257.5351717.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمكارٌوس ٌوسف عبدالمالك حنا74426

ناجح7451.534.557.536253.532.5151732البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمالك سمٌر عبدالشهٌد خلٌل74427

ناجح68.550.5365237244.035171735البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمالك وفقى ٌنى ملكى74428

ناجح69.549.534.55336.5243.035161731البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمنصور عاطف جبرائٌل روبٌل74429
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ناجح73.5473749.533240.032.51715.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمٌالد محسن نصحى ثابت74430

ناجح77.554.538.554.536.5261.535.5171532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمٌنا عفٌفى شنوده شاكر74431

ناجح7754.537.557.536.5263.036.5161734البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمٌنا نبٌل اسكندر حنا74432

ناجح7753.5345736.5258.035.51616.535البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىنبٌل مرقص نعٌم عبدالمالك74433

ناجح7048.532.55233236.035161733البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىٌسى فٌصل جرجس ساوٌرس74434

ناجح7655.538.55337260.036161634البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىٌوسف فٌصل عدلى حبٌب74435

ناجح77.549.538.555.535.5256.536.51617.533البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىٌوسف نصرى كمال تاوضروس74436

ناجح8054.537.558.539269.5391617.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىاٌفت عدٌل فرٌز ظرٌف74437

ناجح7853.537.558.537.5265.037.5161731البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىجوبنٌا مورٌس سند جادالكرٌم74438

ناجح7254.53956.537.5259.5381717.535البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىرانٌا هانى بشاره جرجس74439

ناجح74.557.5405638.5266.5381717.534البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىرٌهام فوزي فرٌز ساوٌرس74440

ناجح71.553.53755.538255.5381816.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىكارمٌنا لطفى امٌن ابراهٌم74441

ناجح72.553.539.55438.5258.0381817.531البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىكرستٌنا ابراهٌم عبدالشهٌد خلٌل74442

ناجح7653.537.554.537.5259.0361817.533البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىلوجى اشرف خلٌل جاد74443

ناجح7055.54055.539260.037181832البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىماٌفً زرعً ثابت غبلاير74444

ناجح77.55037.556.537258.537171732البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمرٌان صفوت بخٌت جاد74445

ناجح76.551.538.556.536259.032181631البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمرٌم عالء ٌونس ثابت74446

ناجح7653.5395638262.536.51816.535البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمنرفا محسن منصور حبٌب74447

ناجح78.558.5405939.5275.5391717.534البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمٌرا مشٌل رزق جابر74448

ناجح765639.558.537.5267.5391817.533البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىمٌرنا منتصر دبوس جاد74449

ناجح7759.54059.538274.0391717.532البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىنرمٌن شنوده نصٌف ظرٌف74450
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ناجح7459.539.55838269.0391817.534البلينامدرسة الشٌخ مرزوق للتعلٌم االساسىنٌرمٌن نصرى شحات شحاته74451

ناجح64.546.535.55838.5243.0321717.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة احمد رفعت على عارف74452

ناجح75.547395437.5253.0351817.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة احمد منصور الشاطر محمد74453

ناجح6439.53252.531219.032181539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة اسامه رجب عبدالمرٌد حسانٌن74454

ناجح7653.538.557.537.5263.0341517.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة اسالم تاج الدٌن ابوالعال عابدٌن74455

ناجح6948355435.5241.5311616.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة اشرف محمد الداكر عبدالهادى74456

ناجح5644.5324833.5214.0321817.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة المازنى نورالدٌن المازنى ٌوسف74457

ناجح7757.54059.539.5273.5391718.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة انطونٌوس شنوده نجٌب حنا74458

ناجح675338.55533.5247.0321817.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة جابر جبرٌل احمد سلٌم74459

ناجح7656.53958.538268.0351716.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة جرجس عماد صدقى لبٌب74460

ناجح78.552.5405737.5265.5341716.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة جرٌس نادر عدلى حبٌب74461

ناجح65.549.5315534235.0341715.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة جمال السٌد جمال دردٌر74462

ناجح74.552.5365734254.031171639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة حاتم كمال عبدالقادر عبدالمنعم74463

ناجح67.55137.55733246.0331614.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة حماده على محمد محمد74464

ناجح6751335733.5241.531151639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة حمدى حسنٌن احمد محمود74465

ناجح76.552.5365733.5255.531171639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة خالد محمود شعبان عسران74466

ناجح74.546.5365733.5247.533171739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة راجح محمد مرزوق نورالدٌن74467

ناجح7447335633.5243.535181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة رامى سمٌر ونٌس شهدى74468

ناجح7651.537.55633.5254.5331716.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة سامح عبداللطٌف عبدالاله اسماعٌل74469

ناجح73.5513757.534.5253.532161739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة سعد ابراهٌم نورالدٌن رفاعى74470

ناجح7046.5365732.5242.031151439البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة سٌد محمد السٌد عبدالمرٌد74471
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ناجح7555.5375634257.5311816.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة عبدالرازق ٌوسف عبدالرازق عمر74472

ناجح75.548375632248.5311716.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن مرزوق عطٌه على74473

ناجح7452.5365734.5254.031171639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة عبدالعال عاطف عبدالعال محمد74474

ناجح66.548.53657.533.5242.032181539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة عبداللطٌف عبدهللا السٌد عبداللطٌف74475

ناجح72.551.535.55734.5251.031171539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة عالم على احمد سلٌم74476

ناجح73.552.536.557.536256.031171639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة على حماده محمد احمد74477

ناجح7051.5365734.5249.031161539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة على نورالدٌن المازنى ٌوسف74478

ناجح7148.53756.536249.0311716.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة عمر الصباح عبدالمبدى احمد74479

ناجح724734.55533241.5361615.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة فادى عاطف حنٌن جاد74480

ناجح74.55236.555.533251.533161539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة قاسم عبدهللا حمدون محمد74481

ناجح67.547.53354.534236.535151539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة كٌرلس اشرف مسعد ابراهٌم74482

ناجح7448.53857.535253.0341715.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة محمد جمال عبدالعظٌم محمد74483

ناجح63.545345533.5231.0321515.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة محمد حشمت محمد محمد74484

ناجح70.547.5345432.5238.5321616.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة محمد شعبان مصطفى محمد74485

ناجح76.548.5365633.5250.5331515.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة محمد صبرى حمدون مراكبى74486

ناجح64.551.53756.533.5243.0361515.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة محمد عبداللطٌف احمد محمود74487

ناجح71.552.5385533250.037151639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة محمد عبدالناصر بربرى عبده74488

ناجح74.554.53757.535258.5381716.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة محمد على عبده عبدالرحٌم74489

ناجح76.553.532.558.535.5256.537171239البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة محمود احمد مرزوق عبدالرحٌم74490

ناجح76.551.537.556.535.5257.537171539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة محمود الدٌب بربرى عبده74491

ناجح44.542.525.555.531.5199.5321515.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة محمود جابر محمد مرسى74492
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ناجح76.5564057.538268.038171439البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة محمود محمد حسن محمد74493

ناجح8051.533.556.533.5255.0381716.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مدنى محمد الطٌب احمد74494

ناجح7647.531.556.534245.534171739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مسعد مرٌد مسعد ابراهٌم74495

ناجح7646.536.55434247.0381715.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مصطفى ابراهٌم احمد على74496

ناجح7953375433256.0351714.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مكارٌوس ناصر انور اسكندر74497

ناجح7551.5365632.5251.0371714.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة ناصر جابر محمد مرسى74498

ناجح75.548.5365533248.0361516.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة نشات فٌصل عبدالاله محمود74499

ناجح66513756.537247.537.51616.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة استرٌدا جورج لوٌس حلٌم74500

ناجح7049.53754.534.5245.5371816.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة اسماء رمضان محمد قطوش74501

ناجح8051.535.55338258.035181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة امل عبدالنبى على محمود74502

ناجح7647.53750.536247.0321816.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة امل محمد احمد جاد74503

ناجح745034.54637.5242.039161639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة امنه محمد جابر احمد74504

ناجح7350.536.550.538248.535181839البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة امٌره السٌد احمد محمد74505

ناجح77.554.536.556.538.5263.533181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة امٌره رجب حامد حلمى74506

ناجح72.5543753.537.5254.533161739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة اٌمان السٌد فراج حفنى74507

ناجح69.550.5364835239.0331816.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة اٌمان تاج الدٌن عبدالحمٌد على74508

ناجح73.54734.55439248.035181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة اٌمان عبدالمنعم محمد احمد74509

ناجح77.556385739267.536181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة اٌه رمضان خالد ابوالحمد74510

ناجح71.54836.548.535239.534171639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة اٌه صبرى على عبدالرسول74511

ناجح73.549.536.55439.5253.033171739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة اٌه محمد حسن محمد74512

ناجح70.55036.551.537.5246.030181639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة تهانى انور السٌد الشمندى74513
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ناجح7647.534.548.539245.538181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة حنان على عبدالشافى على74514

ناجح6746.535.54932230.032141739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة خلود عادل احمد محمد74515

ناجح64.55136.549.538239.5331816.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة دعاء محمد احمد محمد74516

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة دٌنا رمضان عابدٌن احمد74517

ناجح75.551.53647.537247.5331616.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة رانٌا صبرى حسن محمد74518

ناجح77.54936.550.537.5251.030181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة رحاب عادل عبدالرازق عمر74519

ناجح7650.5375636.5256.033181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة رحمه رجب السٌد ابو العال74520

ناجح57.551.5284535217.032181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة رحمه طارق ابراهٌم محمد74521

ناجح8057.539.557.539.5274.033181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة رقٌه مختار على عارف74522

ناجح68.548.536.557.535.5246.532.5161439البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة روضه سامً الصادق غال74523ً

ناجح765638.556.538265.038181839البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة رٌهام احمد صابر محمد74524

ناجح76.555.536.55837.5264.0381815.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة زٌنب مصطفى عبدالفتاح محمد74525

ناجح77.555.537.554.539264.0391816.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة ساره على سعد على74526

ناجح7552.536.55635255.035181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة سامٌه عاطف عبدالعال محمد74527

ناجح7140.53653.536.5237.533181539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة ست نصار صدقى غال74528ً

ناجح75.5483457.537.5252.534181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة سحر عفٌفى محمد احمد74529

ناجح7143.53656.532239.0311815.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة سعدٌه ٌوسف احمد عبداللطٌف74530

ناجح7556395637.5263.539181639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة شهد عبدالحمٌد احمد بكري74531

ناجح74.552.536.55737.5258.0351616.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة شهد عز الدٌن صابر احمد74532

ناجح71.5483854.536248.0341616.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة شٌماء عزام امٌن محمد74533

ناجح7551.5365636254.536161839البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة عبٌر محمد الداكر عبدالهادى74534
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ناجح62.5493657.535240.0331616.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة عال عماد محمد جبرٌل74535

ناجح70.54933.55435242.033161639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة غاده اشرف الطٌب مسعود74536

ناجح79.56037.55939275.0361815.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة غاده رمضان محمد عبدالحمٌد74537

ناجح7543365736.5247.5331815.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة فاطمه احمد ٌونس حسٌن74538

ناجح76.557.53958.538269.539181639البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة فاطمه شعبان خالد ابوالحمد74539

ناجح76.553.53757.536.5261.0391817.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة فاطمه عبدالناصر سند جاد74540

ناجح724635.555.535.5244.5351814.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة فاطمه محمد علً عبداللطٌف74541

ناجح7746345435246.0321617.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة فاطمه محمود محمد ابراهٌم74542

ناجح7251.5375636252.5381617.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة فاطمه ناصر الشاطر محمد74543

ناجح6752375735248.037181539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مرٌم الغرٌب عبدالباسط احمد74544

ناجح7658.5395837.5269.036181739البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مرٌم امٌن على محمود74545

ناجح76.558.5395838270.0371915.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مرٌم عثمان ابراهٌم احمد74546

ناجح75.555.53956.536.5263.0361815.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مرٌم محمود عبدالمبدى محمود74547

ناجح55.546.534.555.530.5222.5331812.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مرٌم مدنى السٌد احمد74548

ناجح7047.536.553.533.5241.035181539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مرٌم معبد امٌن الصاوى74549

ناجح75.549.537.55534251.5381715.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة ملك حٌضر سعد الدٌن جاد هللا74550

ناجح74.552.53549.531242.535151439البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة منار اٌمن محمود عبداللطٌف74551

ناجح5750.536.55636236.035171539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة منه هللا مرزوق السٌد حسٌن74552

ناجح77.5594058.539.5274.5371715.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مها على صبرى احمد74553

ناجح72.550.537.55333246.5381714.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة مٌاده السٌد عبدالنبى محمد74554

ناجح54.545.5375028.5215.533171539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة ناهد على جابر احمد74555
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ناجح6649.5365035236.5351515.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة نجاه محمود احمد محمد74556

ناجح7652.5375532.5253.0361715.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة ندا رضوان خلٌفه جاد74557

ناجح75.550.5375835.5256.536171539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة هاٌدى عادل عبدالرازق عمر74558

ناجح77.5553955.538.5265.5371715.539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة هدٌر السٌد همام عبدالرحٌم74559

ناجح70.552.53653.532244.536151439البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة هٌام مرسى محمد عبدالرحٌم74560

ناجح564835.555.527222.031171539البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة والء احمد داود محمود74561

ناجح6050.535.552.535233.537171439البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن طلعت عبدالكرٌم محمود74562

ناجح69473751.531235.5351715.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةاحمد حمدان محمد عبدالمغٌت74563

ناجح7853.538.553.537260.536171638البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالنعٌم محمود74564

ناجح75.551.5385637258.0341714.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةاحمد محى الدٌن عبدالرحٌم حسٌن74565

ناجح61.535.5344632209.033161338البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةاسالم راشد احمد عبدالرحٌم74566

ناجح6944.535.55236237.0351615.536البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةالسٌد غرٌب السٌد لبٌب74567

ناجح7957.539.55840274.036171637البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةامٌن سمٌر امٌن عبدالمنعم74568

ناجح7956.539.557.539.5272.037171638البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةاٌمن فوزى عبدالرحٌم احمد74569

ناجح68433647.534228.535161537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةبركات عالء خلف احمد74570

ناجح7152.538.55335.5250.5341714.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةجابر محمد جابر ابو الوفا74571

ناجح78.551.538.556.536.5261.536171639البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةحسن اٌمن حسن محمد74572

ناجح56.547364935.5224.0341514.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةحسن طاٌع محمد عبدالمجٌد74573

ناجح7050.536.55135.5243.5331515.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةحسن علً حسن حجازي74574

ناجح57302039.533.5180.029131037البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةحسن ٌوسف السٌد عبدالمجٌد74575

ناجح75403452.529.5231.035161335البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةخالد ٌوسف السٌد عبدالمجٌد74576
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ناجح714935.55135.5242.030151639البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةشحات صبرى شحات حماٌه74577

ناجح7843.534.55535.5246.5351715.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةطارق جابر مقبول مطاوع74578

ناجح564134.55429.5215.032171337البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةعارف محمد عارف حافظ74579

ناجح6239.536.542.531.5212.034171537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةعاطف رمضان ابوالحمد هاشم74580

ناجح74.548.535.55335246.536171539البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةعبدالحكٌم جمال الدٌن ابوعمره محمد74581

ناجح66.549.535.546.536234.0361715.536البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد عبدالناصر عبدالحمٌد رشوان74582

ناجح73.550.537.554.537253.0331715.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عالء معوض تغٌان74583

ناجح70.549.53654.532242.5341616.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةعبدالعلٌم محمود عبدالعلٌم محمد74584

ناجح6847.535.55833.5242.5351716.539البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةعبدالاله خالد عبدالرحٌم عبدالرحمن74585

ناجح7547.536.556.536.5252.035151638البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةعبدهللا عاطف عبدالعزٌز لبٌب74586

ناجح51392648.533.5198.0281314.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةعالء زكرٌا احمد الشمندي74587

ناجح7248365536247.0331513.539البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةفارس زٌدان عبدالرحٌم احمد74588

ناجح50403046.532.5199.033151336البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةفارس عبدالحمٌد عبدالنبى عبدالحمٌد74589

ناجح68.549.535.55335.5242.0331715.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةلبٌب محمد لبٌب محمد74590

ناجح795136.558.537.5262.5351513.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالرحٌم احمد74591

ناجح7643.5365636247.531161438البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد ابراهٌم74592

ناجح694536.552.535238.0301313.539البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةمحمود فواز راشد احمد74593

ناجح46.539.52542.521.5175.0321313.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةمصطفى ربٌع محمود احمد74594

ناجح54.548.536.55536.5231.034131539البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةمعتز عادل حمد هللا عبده74595

ناجح664836.554.536.5241.532151539البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةمٌنا جاد صهٌون صدٌق74596

ناجح7453.5365637.5257.0341715.536البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةهاشم دٌاب هاشم احمد74597
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ناجح5535.532.554.531.5209.0281414.536البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةهشام عبدالحمٌد عبدالنبى عبدالحمٌد74598

ناجح7551.53856.539260.0311514.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةٌاسر شعبان رضوان ابراهٌم74599

ناجح6945.53655.536242.035181538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةاحسان محمود خالد احمد74600

ناجح7651.5375535254.537181637البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةاسماء صالح امٌن محمود74601

ناجح7750.5375636.5257.0381616.536البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةاكرام عنتر السٌد عبدالمجٌد74602

ناجح644735.555.536238.0331615.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةالزهراء امٌن عبده على74603

ناجح765438.55939.5267.0401616.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةالشٌماء ناصر حمدى عزالدٌن74604

ناجح76.550.537.54938251.5361815.539البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةالهام مدنى ابوجامع حسٌن74605

ناجح7653.537.548.538253.5351815.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةامال احمد على احمد74606

ناجح705337.55038248.5351815.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةامنٌه محمد عٌسى على74607

ناجح77.5564058.539.5271.5371615.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةامٌنه البدرى حشمت عبدالاله74608

ناجح60.55338.54937238.0351815.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةاٌرٌن صبحى شنوده محروس74609

ناجح61.55337.555.538.5246.0361615.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةاٌمان امٌن عبده على74610

ناجح68.554.5375636252.0381814.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةحنٌن لبٌب محمد لبٌب74611

ناجح6947.537.54938241.0361814.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةخلود خالد السٌد عبدالمجٌد74612

ناجح75.5553752.538258.037181639البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةخلود صالح صابر عبداللطٌف74613

ناجح675135.552.536242.0341816.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةرحاب مرعى هاشم احمد74614

ناجح61.551374936.5235.0361815.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةرحمه ٌوسف السٌد عبدالمجٌد74615

ناجح7047.5374737238.5361815.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةشمس عٌد عطٌهاهلل ابراهٌم74616

ناجح53.545334535.5212.0311814.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةشهد شحات صابر محمود74617

ناجح514333.545.536209.033181438البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةعزه ضاحى صادق عبدلحمٌد74618
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ناجح7749.53946.533245.0361814.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةعلٌاء حمدى السٌد محمود74619

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةفاتن احمد السٌد عبدالمجٌد74620

ناجح75.553.5364737249.037181438البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةفاطمه سٌد ثابت عبدالرحٌم74621

ناجح7955.53556.538264.037181438البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالمالك عبدالعزٌز محمد74622

ناجح53.546.534.544.535214.0321814.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةفجه عبدالحافظ جالل محمد74623

ناجح5248.5345035219.5331815.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةفرحه عصام حسٌن ابراهٌم74624

ناجح625134.549.536233.0321815.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةلبنى عبدالحكٌم السٌد محمود74625

ناجح60.55036.55336236.0341616.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةمروه صابر طاٌع ابراهٌم74626

ناجح7154.53755.533.5251.5381815.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود بربرى على74627

ناجح6250.536.554.536.5240.0381816.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةمنار احمد حمٌد على74628

ناجح64493753.536239.5331816.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةمنار محمد سٌف الملوك توفٌق74629

ناجح53.541.53348.534210.532161638البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةمنه عبدالناصر صابر محمود74630

ناجح55.553.536.55136232.5371614.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةنادٌن نبٌل ابوالسعود عبداللطٌف74631

ناجح61.550.537.55536240.5331815.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةنجاه ٌاسر عبدالشافى عبدالغنى74632

ناجح6450.53754.536.5242.5391816.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةنجالء عزالدٌن عبدالحمٌد محمود74633

ناجح59.548.53449.536227.5371816.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةندا سٌف النصر عبدالواحد عبدالمبدى74634

ناجح57.5493655.535.5233.5371815.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةندا صالح محمود لبٌب74635

ناجح6452.5375438.5246.0361816.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةندا مصطفى نعمان قاسم74636

ناجح56.551.536.55336.5234.0341816.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةنعٌمه فوزى فؤاد محمد74637

ناجح4744.536.54836212.0331816.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةنورهان صبرى عبدالحمٌد محمود74638

ناجح8058.5405940277.540181637البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةهاجر عادل عبدالقادر السٌد74639
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ناجح6150.536.555.536.5240.0371616.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةهاجر ٌسرى صابر عبدالطٌف74640

ناجح76.55535.558.539264.5401816.538البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةهاله عالءالدٌن احمد ابراهٌم74641

ناجح715934.54933.5247.0371814.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةهبه محمد حمدى عبدهللا74642

ناجح75.5452847.530.5226.5371815.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةهمت جالل معوض تغٌان74643

ناجح76.557.53853.534.5260.0401814.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةهوٌدا جابر محمد عبدالرحمن74644

ناجح6350.536.54836.5234.5321815.537البلينامدرسة فصول التوادر االعدادٌة المشتركةوفاء حمدى حسٌن على74645

ناجح4935273525171.031181635البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىابراهٌم جبرٌل على احمد74646

ناجح45352636.522164.5321816.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىابراهٌم عنتر العربً محمد74647

ناجح4835.5263324.5167.032181536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىاحمد حازم اسماعٌل بدوى74648

ناجح71.537.533.54929220.5391816.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىاحمد محمد فتحى محمود74649

ناجح4733.5243220.5157.028181436البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىاحمد محمد محمد خلف هللا74650

ناجح58.53526.53523.5178.530191435البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىاحمد محمود على خلف هللا74651

ناجح44.5362734.520162.033181635البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىاسالم عادل عبدالعال السٌد74652

ناجح58.53628.535.523181.533181634البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىاسالم محمد ابراهٌم عبدهللا74653

ناجح553728.533.526180.0341815.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىاسماعٌل السٌد محمد عبدالرحٌم74654

ناجح5737.527.53624.5182.536181536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىاسماعٌل محمد نجٌب حسانٌن74655

ناجح503729.53224.5173.036181534البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىالحسن مكً محمد احمد74656

ناجح463728.534.520166.031171535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىالحسٌن مكً محمد احمد74657

ناجح5736303823184.0361818.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىالظابط ثروت عباس احمد74658

دور ثانى000000.00000البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىامٌن ابراهٌم امٌن ابراهٌم74659

ناجح44.535.5293624169.032181537البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىبسام عبدالحفٌظ جابر عبداللطٌف74660
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ناجح65.539.5345225.5216.5341816.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىحسن حماد فتحى محمود74661

ناجح46.53729.53623.5172.5341816.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىحسن عصام حسٌن الراوي74662

ناجح5037.52940.524181.0351815.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىرفٌع عوارى حنفى مهران74663

ناجح70.541.539.55833242.5361815.534البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىزٌاد فهد عبده امٌن74664

ناجح46.538303524173.5341816.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىسٌف الدٌن الصادق احمد الصادق74665

ناجح73.537.5375129.5228.5381817.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىعبدالحمٌد عبدالعظٌم احمد محمود74666

ناجح54.533.5354024187.0351816.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىعبدالفتاح سعد عز الدٌن سالم74667

ناجح6739.5325030218.5351817.537البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىعصام خالد القرشى عامر74668

ناجح50.53422.53622165.028181335البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىعلً محمود ابراهٌم عبدهللا74669

ناجح5133.523.53822.5168.530171335البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىعماد جودت عبدالبدٌع عبدالبارى74670

ناجح55.531.523.540.521.5172.5281713.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىعٌسى النحاس ٌونس على74671

ناجح51.532.523.53621164.5301715.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىعٌسى طلعت فراج عبداللطٌف74672

ناجح5733.523.53921.5174.5301813.537البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىكرٌم احمد فؤاد حسانٌن74673

ناجح57.535.52538.522178.530181237البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىكرٌم شرف الدٌن محمد الصٌاد احمد74674

ناجح5839.52647.527198.0291712.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىمحمد احمد رشاد زكى74675

ناجح66.537.530.545.528208.034171336البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىمحمد عاطف عبدالعلٌم ربٌع74676

ناجح603825.54125189.5341811.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىمحمد عبدالحمٌد الو الفضل على74677

ناجح54.533263924.5177.030171334البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىمحمد عبدالنظٌر ابراهٌم امٌن74678

ناجح5234.5244023173.5321714.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىمحمد عالء الدٌن محمد عبدالمبدي74679

ناجح5336.524.538.523175.531171436البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىمحمد وائل رٌاض زكى74680

ناجح5736.522.540.524180.5301713.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىمحمود السٌد عز الدٌن سالم74681
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ناجح62.54023.53925.5190.533181437البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىنبٌل النمر عبدالسمٌع على74682

ناجح7039.529.543.527.5210.035161335البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىهارون محمد عبدالعال السٌد74683

ناجح65.541264827207.5351814.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىوائل السعودى محمد ابوالمجد74684

ناجح53.53523.53823.5173.528171536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىولٌد خالد محمد حسانٌن74685

ناجح50.53022.537.523.5164.0301511.534البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىٌوسف السٌد ٌوسف ابو الوفا74686

ناجح5533.522.53823.5172.530181335البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىٌوسف حمدى سعد ادٌن ابراهٌم74687

ناجح5133.523.539.524171.5311712.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىٌوسف عبدالحمٌد ابراهٌم احمد74688

ناجح693232.545.530209.0351716.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىاسراء محمود احمد ربٌعى74689

ناجح60.530.5264023180.032171436البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىالفت عبدالباسط عبدالعال احمد74690

ناجح67.534.53042.524.5199.029181436البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىالفت عبدالحمٌد عبدالشافى على74691

ناجح7539.53453.533.5235.5381815.534البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىامٌمه عادل عبدالمبدى احمد74692

ناجح54.533.527.54224.5182.030181335البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىاوداد محمد عبدالموجود على74693

ناجح5432.5303925180.5291811.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىاٌه محمد احمد حسٌن74694

ناجح58.533.52537.523177.5331814.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىدعاء محمد عبدالاله كمال74695

ناجح663328.54023.5191.032181437البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىرحمه عبدالعظٌم احمد محمد74696

ناجح70323143.525.5202.0331814.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىرهام شعبان بدوى مصطفى74697

ناجح5933.529.543.524189.5321815.536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىساره بدرى محمود ابراهٌم74698

ناجح68.53829.543.525204.532181536البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىشمسه مكى محمد احمد74699

ناجح7751.5405634.5259.037181534البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىعائشه عبدالعزٌز شاكر عبدالاله74700

ناجح744138.555.537246.0351813.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىفاطمه ربٌعى احمد ربٌعى74701

ناجح49.5342536.521166.025171236البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىلبنه محمد السٌد محمود74702
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ناجح54.532.5303922.5178.525171235البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىلبنً شرف الضبع حسٌن74703

ناجح66333437.522.5193.033171136البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىندى عبدالحبار عبدالحمٌد احمد74704

ناجح5734313823183.029181235البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىنرمٌن سعد كمال الدٌن سٌداحمد74705

ناجح493228.53522.5167.0261811.535البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىهدٌر اسعد محمد احمد74706

ناجح6234323823189.030161334البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىٌارا حاتم خفاجى عبدالراضى74707

ناجح603332.538.522.5186.525181236البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىٌاسمٌن البدرى محمد مصطفى74708

ناجح57.53729.534.522180.5331713.538البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى ابراهٌم شقٌر احمد عثمان74709

ناجح54.53529.535.522.5177.0341614.540البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى ابراهٌم عبدالرحٌم رٌان احمد74710

ناجح49.535303522.5172.032171539البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى احمد ابراهٌم جاد الكرٌم عثمان74711

ناجح5137313522176.0331713.538البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى احمد عاشور عبدالنعٌم محمود74712

ناجح55393133.520.5179.031171440البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى احمد عاطف تاج الدٌن احمد74713

ناجح683631.534.523.5193.537171539البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى احمد عبدالمنعم مصطفى احمد74714

ناجح61.53830.535.522187.534181538البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى احمد محمد احمد خلٌفه74715

ناجح52.53231.53422.5172.5321714.540البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى احمد منتصر احمد عبدالباسط74716

ناجح4834.526.533.521163.533171339البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى اسالم عاصم قناوى محمود74717

ناجح433827.53521164.5341813.538البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى الحسٌنى على حمدى حفنى74718

ناجح60.542.52734.522186.535161440البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى السٌد ٌاسر جادالرب امٌن74719

ناجح47.5332834.522.5165.5341715.539البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى باسم جوده فهمى عثمان74720

ناجح67.53730.53523193.0351815.538البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى بلٌغ حمدي الطوخً عبدهللا74721

ناجح41.5342734.522159.0341712.540البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى تامر لطفى عبدالغفار مصطفى74722

ناجح54.5332833.522171.034171539البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى زٌاد عبدالقادر رشاد محمد74723
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ناجح4134.52633.522157.0281812.538البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى شمس الدٌن محمد شمس الدٌن عبدالراضى74724

ناجح53.536.527.53223.5173.036181540البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى عبدهللا محمد عبدهللا محمد74725

ناجح49.53725.53323168.036181439البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى عرفات االنوار عبدالحمٌد جهالن74726

ناجح403426.53221.5154.0291812.538البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى على محمود ابوالعال حسن74727

ناجح45.53526.53321.5161.528181240البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى علً عزام محمود عل74728ً

ناجح53.536.52734.523174.530171539البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى عمر عبدالواحد عبدالعلٌم سلٌمان74729

ناجح42.53626.534.523162.5301713.538البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى عمر محمد مكً عبدالرحٌم74730

ناجح6536.5343720192.5311714.540البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى عمر خالد محمد امٌن74731

ناجح46.5332938.521.5168.529151239البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى فادى العرٌان صدقى سٌداحمد74732

ناجح43.533.527.53620160.528181238البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى قناوى عاصم قناوى محمود74733

ناجح60.531.5313921.5183.5291715.540البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى كرٌم احمد على احمد74734

ناجح6331313823186.0291616.539البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى كرٌم مسعود نجدى ربٌع74735

ناجح6237324024195.032151738البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى محمد خلف هللا جمعه احمد74736

ناجح63.536.531.539.524195.033161640البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى محمد رجب الخضرى محمد74737

ناجح71.534314024.5201.032161539البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى محمد هانى محمد على74738

ناجح7539.53344.524.5216.5341716.538البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى نجٌب محمد نجٌب عبدالخالق74739

ناجح52.535343721179.5301715.540البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى هٌثم حازم قاسم على74740

ناجح52.531.5293721171.030171439البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى هٌثم عبدالجواد البدرى جابر74741

ناجح5932.527.53621.5176.531181638البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى اسراء على مخمود خالد74742

ناجح61.531.530.537.523184.031181440البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى امل شحات حرٌص محمد74743

ناجح6833.5313922193.5321815.539البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى خلود احمد فواز العبد74744
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ناجح7136313723198.0351715.538البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى رضوه هانى محمود عبدهللا74745

ناجح4232.5273620.5158.0281815.540البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى فرحه محمد شمس الدٌن عبدالراضى74746

ناجح52.533.528.538.521174.028181439البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى نجوى ناجى الشازلى محمد74747

ناجح59.535.5324020187.029171738البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى نورا عصام عثمان صدٌق74748

ناجح47.5312035.521155.028151240البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى هاجر انور على ابوالفضل74749

ناجح51.53429.53724176.035151539البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى هاجر محمد على رضا74750

ناجح5132.531.535.521171.5341715.540البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى والء عصام احمد عبدالشافى74751

ناجح765838.55138.5262.038171637البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةاحمد خلف هللا عبدالحمٌد حسوب74752

ناجح664837.543.537.5232.538171737البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالفتاح محمد على74753

ناجح7349375436249.036181537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةاحمد مظهر حسن على74754

ناجح57.540334124.5196.0361816.537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةاحمد منصور احمد منصور74755

ناجح49403338.524.5185.033171637البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةبنٌامٌن مٌشٌل تدرى شنوده74756

ناجح48383439.525.5185.034.51716.537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةجورج فٌصل سامى سٌدهم74757

ناجح4937284026180.0341616.537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةحسٌن ٌسرى عبدالحمٌد حسوب74758

ناجح43.53828.53423167.0331616.537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةرفٌع عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم74759

ناجح50.53927.541.526184.5321616.537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةشعبان احمد عبدالكرٌم ربٌعى74760

ناجح56.53727.544.527.5193.035151537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةطه مصطفى محمد حمدون74761

ناجح62.54030.54728208.0351716.537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةعبدالاله ثابت عبد االاله مصطفى74762

ناجح45.538.527.53827176.5291614.537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةعبدالملك المنتصر حمٌد جادالكرٌم74763

ناجح6545.539.548.529227.539191637البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب محمد حسٌن محمد74764

ناجح7449405336252.0391816.537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةعز الدٌن عمر عزالدٌن احمد74765
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ناجح60.54030.54732.5210.533151537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد علً السٌد74766

ناجح50342640.530.5181.0321516.537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةمحمد الٌاس محمد احمد74767

ناجح623327.536.526.5185.5361816.537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةمحمد حسن عبدالكرٌم ادم74768

ناجح6132.526.53625181.035171637البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر جالل عبدهللا74769

ناجح5032.525.53625169.037171637البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةمحمود حسن احمد على74770

ناجح60.53432.53925191.0341616.537البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةمروان ابراهٌم حسٌن ابراهٌم74771

ناجح6338.5273827193.5381616.538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةمروان عبدالحمٌد فؤاد السٌد74772

ناجح59.53327.53526181.0351615.538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةممدوح الدكر رمضان القط74773

ناجح683332.54030.5204.029.5161738البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةمٌخائٌل فوزى سلاير طانٌوس74774

ناجح5433.526.543.524.5182.031.51612.538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةمٌالد صفوت عشم هللا جرس74775

ناجح68.54633.54729.5224.537171638البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةنادر مجدى محمود عبدالحلٌم74776

ناجح75.556375738263.537171738البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةهشام محمد فوزى احمد74777

ناجح64.54728.55233225.0301715.538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةٌسى عصمت سامى سٌدهم74778

ناجح523424.539.522.5172.530151338البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالناصر محمد الوردانى74779

ناجح59.537283727188.534181438البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةامٌره محمد رٌان توفٌق74780

ناجح57.530.524.53222.5167.0321516.538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةجهان على محمد مراد74781

ناجح64.54433.54537224.0351816.538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةرٌموندا كرم بشرى قدٌس74782

ناجح5437.526.536.523.5178.0321713.538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةرٌناد محمد السٌد احمد74783

ناجح60.54027.539.523.5191.032181438البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةساره عبدالباسط على ماجد74784

ناجح73.54834.55434.5244.535.5181538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةساره عبده صادق جبره74785

دور ثانى1424104.534.51284.518البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةشهد محمد طاٌع عبدالرحٌم74786
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ناجح70.541.5355133.5231.5371716.538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةصافٌناز محمد على نورالدٌن74787

ناجح55.533.526.540.529.5185.5341813.538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةفاٌزه عبدالعزٌز عبداللطٌف محمد74788

ناجح5732.5243927.5180.032181638البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةمنار محمد عبدالسمٌع محمود74789

ناجح694134.552.535232.033.5191638البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةمٌرا سالمه فاٌز سرجه74790

ناجح6732.52937.524.5190.535181538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةنجالء رافت رٌاض محمد74791

ناجح59.533.527.536.525182.0311713.538البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةندا حماده محمود جاد الكرٌم74792

ناجح433121.533.523152.033161337البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةنسمه خلف حمدى فاضل74793

ناجح61.532.52937.525.5186.035181338البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةنورهان حسن على ادم74794

ناجح61.53524.53524180.035161438البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةوالء جمال حسن ابراهٌم74795

ناجح77.558.54057.540273.5351816.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنابانوب ابراهٌم اسطفانوس ابراهٌم74796

ناجح735139.55538.5257.035161637جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنابانوب اٌمن امٌل فؤاد74797

ناجح7558406040273.033181636جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنابرام صالح حنا دمٌان74798

ناجح72.55538.55939264.034181637جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنابراهٌم اسامه امنازع ابراهٌم74799

ناجح5851.537.55729233.031181638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنابراهٌم محمد ابراهٌم بدوى74800

ناجح80604059.540279.533181638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنابراهٌم نصر عبدالعزٌز محمد74801

ناجح76.557405939271.530181638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنابراهٌم نصر موسى على74802

ناجح765639.55738.5267.032.5181638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنابراهٌم وحٌد زكري اقالدٌوس74803

ناجح523728.55626199.529181438جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنابو النور محمد ممدوح ابو عمره74804

ناجح76.556406036268.5331815.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد اسامه جابر عجمى74805

ناجح765239.55832.5258.032181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد الدٌب امٌن عبداللطٌف74806

ناجح69393851.533.5231.0321616.539جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد السٌد احمد السٌد74807
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ناجح73554057.537.5263.0351816.539جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد اٌمن رضا اسماعٌل74808

ناجح7451405636.5257.533181739جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد اٌمن عبدالرؤف محمد74809

ناجح78.555406040273.536181739جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد سمٌر اسماعٌل حماده74810

ناجح75.5524059.538.5265.536181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد شرٌف ٌسرى محمد امٌن74811

ناجح7960406040279.0351815.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد عابدٌن احمد محمد74812

ناجح71.55139.55932.5253.5351816.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد على حسن محمد74813

ناجح68494058.534249.5351816.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد على نور الدٌن صدٌق74814

ناجح73.551.5405837260.039181638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد محسن محمد ٌوسف74815

ناجح8059.5406039.5279.035181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد محمد احمد عبدهللا74816

ناجح79.55939.56040278.0351817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد محمد احمد فهم74817ً

ناجح7658.54059.540274.037181837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد محمد عبدالستار احمد74818

ناجح7757.539.56039.5273.536181537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد محمد فوزى امٌن74819

ناجح77.560405839.5275.035181537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد محمود مختار حسن74820

ناجح70.54938.55533246.035181537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد ناصر عابد عبدالعزٌز74821

ناجح675038.553.527.5236.537181537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناحمد ٌاسر محمد قاسم74822

ناجح57.551355323219.5361817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنارمانٌوس الفى فرٌد وهبه74823

ناجح68.555.538.55731.5251.035.51817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنارمٌا اٌهاب فاٌز عبدالمتجلى74824

ناجح75.557.5405636.5265.5361817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناسامه البدرى العوامى محمود74825

ناجح68.5573955.535.5255.5371817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناسالم صالح صبحى محمد74826

ناجح6049.535.550.530.5226.038181638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناسالم صالح عبدالعظٌم محمد74827

ناجح7153.538.55535253.037181538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناسالم محمد مصطفى محمد74828
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ناجح6951.53758.534250.0341815.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناسالم منتصر ابو الحمد عبدالرحمن74829

ناجح72.559.5406040272.036181839جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنافراٌم سامح محرز ارسانٌوس74830

ناجح7650375732252.035181739جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناكرم فهمى ثابت فهمى74831

ناجح8059406040279.0351816.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناالمٌر اٌمن امٌر مرجان74832

ناجح5648.5274020191.5361815.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناالمٌر منصور خلف فرج74833

ناجح78.5594059.540277.0361817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنالحسٌن احمد جاد محمد74834

ناجح4539.5273821.5171.036161437جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنالسٌد جمال السٌد عبدالرحٌم74835

ناجح45.538263821.5169.0351613.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنالسٌد سلطان السٌد احمد74836

ناجح6752.53955.534.5248.532181537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنامٌر كمال عبدالكرٌم جاد74837

ناجح72.55339.55734256.0331615.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنامٌر ممدوح محمد محمود74838

ناجح62.55137.55634241.035.5161737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناندرو  لوٌس  نصٌف جرجس74839

ناجح55.53628.550.528198.531.51615.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناندرو اشرف صدٌق ملك74840

ناجح7757405939272.0381817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناندرو صموئٌل لمعى اسكاروس74841

ناجح7760405940276.037.51818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناندرو عماد غلٌوم اسكندر74842

ناجح75594055.540269.538181838جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناندرو محسن ناشد سعٌد74843

ناجح6348404032223.037.51817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناندرو هدرا صاروفٌم دواد74844

ناجح79.559.5406040279.0381818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنانس احمد صبحى محمد74845

ناجح79.559.5405440273.038181838جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنانس سعد السنوسى محمد74846

ناجح5340.532.53623.5185.529161537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنانطونٌوس صفوت نجٌب عطاهللا74847

ناجح76.558405639.5270.036.5181737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناولٌفر اسد ثابت مشرق74848ً

ناجح77.5584057.537.5270.537181837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناٌاد ٌاسر شوقى خلٌفه74849

(1074)



ناجح78.5594059.539.5276.537181737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناٌهاب زكرٌا رفعت اغابٌوس74850

ناجح5942403931211.0331817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناٌهاب عٌد صابر احمد74851

ناجح77.557405839.5272.0391818.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌناٌهاب مجدى طانٌوس بشاره74852

ناجح785939.55740273.537171838جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنباسل عادل عبدالاله ابراهٌم74853

ناجح76.56039.558.540274.5381718.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبافلى حافظ عزٌز سالمه74854

ناجح785939.558.538.5273.5381718.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبدر اشرف بدر محمد74855

ناجح5440.53137.532195.0361515.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبدر الدٌن احمد صدقً محمد74856

ناجح69.551.534.55133239.5381717.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبرسوم رافت قدسى عٌسى74857

ناجح545132.54027204.5341616.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبالل صالح عبدالعظٌم محمد74858

ناجح745839.559.539.5270.538181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبوال عبدالمسٌح مهنً متري74859

ناجح755939.55839.5271.037171738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبوال لمعً ادٌب بخٌت74860

ناجح8060406039.5279.539181938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبوال ٌسري تداوس ناروز74861

ناجح806039.56039.5279.0401818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبٌتر هانى نصٌف فكرى74862

ناجح8059406039.5278.539171937جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبٌتر وحٌد منٌر رزق74863

ناجح8059396039.5277.540171937جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبٌشوى سامح حكٌم شكرى74864

ناجح77.55838.55639.5269.538171937جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبٌشوى كامل تامر شحاته74865

ناجح78.55939.55839.5274.538171837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبٌشوى نبٌل بشاى شكرى74866

ناجح67.555.53857.539.5258.038171837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنبٌشوي باسم سعد زك74867ً

ناجح6251374030220.038171837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنتامر عادل تاودروس تامر74868

ناجح5848.5313632205.533171739جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنتركً كمال الدٌن احمد ابراهٌم74869

ناجح795739.56039.5275.039171939جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنتوماس اشرف فوزي شوق74870ً
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ناجح59.54834.53730.5209.5341717.539جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنجابر عبدالصبور محمد صالح74871

ناجح785738.559.539.5272.536151639جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنجرجس انور جبره مقار74872

ناجح69.553344929234.5371816.539جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنجرجس رافت زكرٌا رزق74873

ناجح73.556.536.54937.5253.039171838جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنجرجس رشدى ادٌب عاذر74874

ناجح8059406040279.0401718.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنجورج ٌوسف حنا عبدالمسٌح74875

ناجح56492936.530.5201.0371718.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنجوزٌف الوحش سٌدهم فلتس74876

ناجح715837.55039.5256.038161738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنحازم عبدالرحمن محمود سلٌمان74877

ناجح74.552.5374936249.0341717.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنحسام حسن ٌوسف ابراهٌم74878

ناجح58.543.533.53930.5205.032181538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنحسن احمد سعد احمد74879

ناجح7156353734233.0371614.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنحسٌن عبدالرازق محمود عبدالرحٌم74880

ناجح5232223122.5159.532151638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنحسٌن عبدالنبً حسن عل74881ً

ناجح8059405940278.039181938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنحسٌن على محمود نور الدٌن74882

ناجح80594059.539.5278.040181938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنحسٌن فوزى محمد عبداللطٌف74883

ناجح5838.52835.527187.0341818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنحماده رجب حسن ابو الوفا74884

ناجح54.534.526.534.524.5174.529161538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنرافت اشرف عبدالصبور عبدالنبى74885

ناجح76573958.539.5270.034.51718.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنرامً جمال نعٌم ذك74886ً

ناجح5433.526.53530179.032161638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنرائد ابوعمره حسن القط74887

ناجح74.5523451.536248.030.5151538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنرمضان احمد رمضان محمد74888

ناجح7556405938.5268.5371818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنرٌمون رومانى جاد جاد الرب74889

ناجح67.550.5364539.5238.537181838جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنزٌاد عبدهللا احمد محمد74890

ناجح7958406040277.0401717.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنزٌاد عالء محمد مصطفى74891
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ناجح77.558396040274.5391818.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنزٌاد مؤمن عرفه قناوى74892

ناجح795939.559.540277.031.51418.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنسامً حلٌم سامً فؤاد74893

ناجح795939.559.540277.036.51818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنسمعان سامى ٌوسف عبدالمالك74894

ناجح77.559406040276.538.5181937جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنسمٌر ارمٌا سمٌر مسعد74895

ناجح76.55939.55639.5270.540171936جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنسمٌر حاتم سمٌر ابو الوفا74896

ناجح68.549364640239.5311315.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنسٌف الدٌن ضاحى حامد محمد74897

ناجح79.544385736254.540181638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنشادى حسن السٌد اسماعٌل74898

ناجح76.55939.554.535.5265.035.51818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنشادي سمٌر صبري ٌوسف74899

ناجح66.552.535.54836238.536181938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنشكرى لمعى شكرى جرجس74900

ناجح684735.54635.5232.033181938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنشنوده عاطف شنوده ابراهٌم74901

ناجح7854.538.55940270.0371818.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنشهاب محمد السٌد عبدالرحٌم74902

ناجح7451375738.5257.5371819.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنشهاب محمد عارف احمد74903

ناجح4331.523.533.523.5155.0311317.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنشهاب ممدوح بدوى محمد74904

ناجح51.537.528.541.524.5183.5321815.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنشوكت عطاهللا حمد الصغٌر74905

ناجح50.545.5375425.5212.5321817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنصابر رومانً صابر شنوده74906

ناجح70.5563757.537.5258.531.51817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنصفوت اٌهاب صفوت نصٌف74907

ناجح78.559406040277.5391817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنضٌاء فتحى بكرى حفنى74908

ناجح80594059.540278.5401817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنطه محمد حجازى سهولى74909

ناجح54.546.533.541.524.5200.537181737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنطه محمد عارف محمد74910

ناجح6557.53245.530230.0381817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنطه محمد فتحى دردٌر74911

ناجح54.541.530.53926191.5371817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالحمٌد محمود الحرٌف محمد74912
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ناجح78.559.5406040278.037181937جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن  اٌمن حمدى احمد74913

ناجح5736324825198.0381617.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن السٌد عبدالعال السٌد74914

ناجح51.539.52843.523.5186.033181737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن جمال محمد امٌن احمد74915

ناجح7757.5386037.5270.037181637جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن حسن عبدالرحٌم عبدالمنعم74916

ناجح7457.53657.533.5258.535181837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن صبرى بٌومى رشوان74917

ناجح75.5533957.538263.0351816.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد احمد محمد74918

ناجح6654.536.55731245.032181737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد74919

ناجح715336.55732.5250.0321815.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد فتحً عبده74920

ناجح72.55436.55935.5257.535181737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن مصطفً محمد مصطف74921ً

ناجح775538.559.538.5268.5381817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالعزٌز عادل محمد عبدالعزٌز74922

ناجح76.5573958.538269.036181837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدالكرٌم سعٌد محمد عبدالحمٌد74923

ناجح77.5584058.539273.040181837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدهللا احمد لطفً السٌد74924

ناجح68.547.539.55333.5242.0371817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدهللا احمد محمد محمد74925

ناجح75.555.53959.537.5267.040182037جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدهللا السٌد الشاذلى محمد74926

ناجح74.55638.55836.5263.5391819.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدهللا اٌمن احمد صادق74927

ناجح7357.53957.536.5263.5391818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدهللا اٌمن بكرى ابو الوفا74928

ناجح67.553.53953.534247.540181938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدهللا طارق البدرى على74929

ناجح695736.55635.5254.0401819.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدهللا عاطف عبدالصبور ابو الحمد74930

ناجح78.557.537.55736.5267.039181938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدهللا عبدالشافى ابو الوفا احمد74931

ناجح54.548.53654.531224.5371817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدهللا محمد احمد ابراهٌم74932

ناجح79604059.540278.5371819.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعبدهللا ٌاسر عبدالعاطى محمود74933
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ناجح54.547.524.552.525204.0371717.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعزام محمد الصغٌر عطٌه74934

ناجح78.559.5405940277.0391818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعالء شعبان محمد احمد74935

ناجح42.546305228.5199.038181838جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعالء ناصر جاد متولى74936

ناجح71.555.539.55836260.538181838جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعلى ابوالعال محمد ابوالعال74937

ناجح73.555.53958.535.5262.0391818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعلى السٌد احمد البدوى74938

ناجح52.552.5395335.5232.539181838جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعلى محمد احمد محمد74939

ناجح76.558.5405837.5270.540181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعلى محمد انور احمد74940

ناجح77.558.5406038274.0401817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعلى محمود على عبدالمجٌد74941

ناجح76.555.54059.539270.5381818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعماد الدٌن مؤمن عبدالراضى ابراهٌم74942

ناجح7758396040274.0381819.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعماد محمد صالح عبدالسالم74943

ناجح80604059.540279.5381819.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمار ٌاسر ابراهٌم اسماعٌل74944

ناجح78.5594059.540277.0381819.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمر احمد محمد احمد74945

ناجح6854375335.5247.5371814.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمر السٌد ابو المجد محمود74946

ناجح8060406039.5279.538181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمر حسن محمد حسن74947

ناجح6554385235.5244.532181538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمر عبدالرازق احمد عبدالرازق74948

ناجح75.556405939269.539181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمر عبدالمنعم على محمد74949

ناجح68.5503849.537.5243.5351616.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمر فتحى عبدالاله فضل74950

ناجح7249375238248.0381617.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمر محمد قاسم محمد74951

ناجح6950.537.554.537248.537161638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمر محمود الحسٌنى دردٌر74952

ناجح685739.558.539262.0381518.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمرو السٌد ثابت محمد74953

ناجح72.5573958.540267.040171737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمرو خالد عبداللطٌف احمد74954
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ناجح79.5604058.540278.0381817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنعمرو محمد حٌدر احمد74955

ناجح6555375234.5243.535161637جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنفاخورى روبٌل فاخورى اسكندر74956

ناجح73.5574056.539266.039171837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنفادى االمٌر رفعت حنٌن74957

ناجح76.557.5405939.5272.537171637جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنفادى منتصر نصحى نصر هللا74958

ناجح7657.5406038.5272.039171737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنفادي رومانً قدٌس جندي74959

ناجح78.558.54059.540276.539161737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنفٌلوباتٌر جرجس نان محروس74960

ناجح78.558.54059.540276.539171739جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكاراس القس مٌخائٌل وهٌب غطاس74961

ناجح7858.54059.539.5275.539171739جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكاراس مكرم نسٌم عبدهللا74962

ناجح7658.5405738269.533171737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكرٌم احمد محمد حشمت قاسم74963

ناجح4836.52236.524.5167.531141437جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكرٌم عبدالرحٌم عبدالغنى عبدالرحٌم74964

ناجح6658.53944.537245.032161737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكرٌم عبدالرحٌم عبدالنعٌم على74965

ناجح74.559.5405739270.035161937جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكرٌم مجدى السٌد عبداللطٌف74966

ناجح73.559.54057.538.5269.035161837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكرٌم محمد عطٌه عبدالعال74967

ناجح65.559.54057.537259.5331717.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكرٌم هٌثم عبدالرحمن احمد74968

ناجح715839.55738263.537.5181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس ارمٌا اسحاق شهدى74969

ناجح7258.5345536255.538151738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس اسامه سلٌمان توفٌلس74970

ناجح72.5584058.539.5268.539161738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس اكرم عدلى ذكى74971

ناجح75.559.5406039.5274.5391616.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس اٌلٌا حلمً زك74972ً

ناجح7660406038.5274.5361616.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس باسم اٌوب عبدهللا74973

ناجح71.559.538.55837.5265.037171637جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس جمال شحاته نجٌب74974

ناجح69.5594059.539267.038161437جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس رافت صدقً عبدهللا74975

(1080)



ناجح74.559.54059.539.5273.0371615.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس رشاد شحات رزق هللا74976

ناجح72.55639.558.539265.535161637جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس رفٌق سبع توماس74977

ناجح7359.54058.540271.0371815.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس سامى جورج نادر سامى74978

ناجح60.550.5405036.5237.5371716.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس عادل ظرٌف ذكى74979

ناجح5453405034231.0381616.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس عدلى عجٌب حزقٌال74980

ناجح7559.5406040274.537161737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس عطا جرجس سعٌد74981

ناجح78.559.539.56040277.5391618.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس عماد السبع قدٌس74982

ناجح7960406040279.039161837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس عماد نور تاوضروس74983

ناجح76574059.539271.537161837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس مفٌد وقٌم غالى74984

ناجح78.560406040278.538171837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس نبٌل ولٌم اسكندر74985

ناجح75604059.540274.5381718.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس وجدى حلٌم فرح74986

ناجح8060406040280.0371717.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌرلس ٌونس جاد نص74987

ناجح7757406039273.033.51615.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنكٌفٌن اشرف مكرم فرج هللا74988

ناجح69.557.5385738260.038171538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنلٌوناردو ماٌكل عبده كامل74989

ناجح7659.5406039.5275.0391715.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمارتن جورج مكرم فرج هللا74990

ناجح765839.55837268.5351619.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمارك نشات مورٌس نصرى74991

ناجح715839.55928.5256.036162038جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنماركو عماد فتح هللا عبدالملك74992

ناجح7057395932257.035162038جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمارٌو رمسٌس صالح عجاٌبى74993

ناجح76593959.539272.535172037جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنماٌكل عصام بسكالس عزٌز74994

ناجح74583859.529.5259.040182038جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد ابو عمره  عبدالحمٌد عبد ربه74995

دور ثانى3.517.512.5234.561.01259.518جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد ابوالنجا جاد متولى74996
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ناجح63523652.524.5228.037172037جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد محمد عبدالغنى74997

ناجح78.560406040278.537172038جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد محمد محمود74998

ناجح7960406038.5277.538172037جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد اسامه جابر عجمى74999

ناجح78.559406038275.538182037جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد اشرف السٌد صابر75000

ناجح7660406039.5275.540182037جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد اشرف السٌد محمد75001

ناجح77.5574057.534266.040182037جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد اشرف محمد عبداللطٌف75002

ناجح73563955.530253.539181937جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد بدوى ابو المجد محمد75003

ناجح79594059.538275.540181937جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد جمال محمد الطٌب عبدالعال75004

ناجح56473346.522204.5401818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد حمدى خلف احمد75005

ناجح5138253920173.038161738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد خالد حسنى فهٌم75006

ناجح76.5594059.540275.040182037جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد خالد مظهر شاكر75007

ناجح78.558.54057.540274.540182037جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد ربٌع حسن محمد75008

ناجح52.5472943.520192.0381818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالعزٌز على  حسن75009

ناجح7454.5405735.5261.040182038جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالناصر احمد ٌوسف75010

ناجح78.55839.559.538.5274.040181937جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد على فهمى سلٌمان75011

ناجح76.5594058.537.5271.540181838جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد مجدى على محمود75012

ناجح7558405636265.032181837جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد محمد خلف ابراهٌم75013

ناجح7856395637.5266.539181838جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد محمود حسان فراج75014

ناجح66.5533748.532.5237.540181938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد ممدوح محمد ابراهٌم75015

ناجح72564053.535.5257.0381815.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد ممدوح محمد عباس75016

ناجح73564054.536259.5361813.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد ولٌد محمد احمد75017
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ناجح49.542364625198.5311815.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد ٌاسر السٌد عبدالراضى75018

ناجح78.560405939276.5371816.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد ٌاسر مخلوف محمد75019

ناجح7756.54054.538.5266.5381816.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمد ٌحٌى عبدالسمٌع على75020

ناجح47.539.53039.530.5187.0351617.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمود احمد على ابراهٌم75021

ناجح8060406040280.0381815.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمود اشرف ابو الوفا عبدالمنعم75022

ناجح43303034.526.5164.0311813.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمود السٌد عبدالهادى فهمى75023

ناجح80594059.540278.537181737جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمود حسٌن عبدالرحٌم حسٌن75024

ناجح77.560405337.5268.0391815.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمود عطٌه زٌدان حسب75025

ناجح79594059.539.5277.0351816.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمود محمد سٌد مصطفى75026

ناجح8060406039.5279.5391815.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمود محمد عبدالرحٌم عبدالعال75027

ناجح5946.535.54123205.032181537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمود مصطفى عز الدٌن محمد75028

ناجح7559405438.5266.5351815.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمحمود مؤمن محمد محمود75029

ناجح7757405539268.037181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمروان على السٌد ابو المجد75030

ناجح5747.53744.528.5214.532181538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمصطفى خمٌس مصطفى خمٌس75031

ناجح75574049.539.5261.0381617.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمصطفى عبدالناصر عبدالحمٌد رضوان75032

ناجح8058406039.5277.5391817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمصطفى عصام ابراهٌم اسماعٌل75033

ناجح4538.53041.527.5182.533181538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمصطفى عالء احمد عبدالمنعم75034

ناجح56.54336.55235.5223.5381815.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمصطفى ناصر صادق عبدالاله75035

ناجح76.55539.55939.5269.5331814.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمصطفى وائل محمد كامل75036

ناجح6550385638.5247.533181638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمصطفً مؤمن احمد عثمان75037

ناجح6353.538.548.532.5236.030.5181438جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمكارٌوس قدوس عطاهلل بخٌت75038
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ناجح7859406040277.032.51814.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمكارٌوس مخلص عٌاد ابراهٌم75039

ناجح64.551.53855.540249.529.5181638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمالك فرج جبره فرج75040

ناجح6854.53859.538258.030.51817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا اشرف تادروس فخرى75041

ناجح76564058.539269.5331817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا اشرف عزمى ٌوسف75042

ناجح77.55939.56040276.032191938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا اشرف عطا هللا ٌوسف75043

ناجح735738.56039.5268.031.5181638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا اٌمن رمزى غالى75044

ناجح77.560406040277.5341817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا اٌهاب زكرى قلدس75045

ناجح7659406039.5274.535.51819.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا توفٌق انٌس توفٌق75046

ناجح7557406040272.0311817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا جرجس هنرى ارسانٌوس75047

ناجح7659406040275.0331817.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا رومانى عبٌد روفائٌل75048

ناجح665738.55537.5254.030.51715.537جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا رومانً عاٌد حلقه75049

ناجح7860406040278.032181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا زكرٌا نصرهللا عزمى75050

ناجح7259.539.56040271.030.51815.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا عادل رمزى بولس75051

ناجح74.559406039.5273.038.51818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا عماد لمعً القمص اسحق75052

ناجح7258.54059.540270.037181838جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا عوض عٌاد عوض75053

ناجح7554.537.556.539.5263.032.51818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا عٌاد شكرى فهمى75054

ناجح79604059.540278.5351819.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا ماجد فتحً نجٌب75055

ناجح6447375636240.0331818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا ماهر ابراهٌم سالمه75056

ناجح66.548.53855.538.5247.0351818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا محسن حلمً عبده75057

ناجح67.544.536.556.536241.0331818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا ناجى فكرى رٌاض75058

ناجح69.548.538.557.539253.0331816.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا هانى سرور فاٌز75059
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ناجح7255395939.5264.5331816.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا هانً شنوده فخري75060

ناجح4638294230.5185.532.51818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا وصفى فرٌد وهبه75061

ناجح80594059.539.5278.0381818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنمٌنا ٌعقوب عبدالسٌد عبدالشهٌد75062

ناجح71.550375738253.539181938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌاسر صابر محمد احمد75063

ناجح72.54839.55737.5254.539182038جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌاسٌن خالد السٌد صابر75064

ناجح61.543.5385535.5233.5391818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌاسٌن كرم حسٌن محمد75065

ناجح51.534.532.549.526.5194.5311817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌاسٌن ممدوح بدوى محمد75066

ناجح4933.529.549.531192.5381815.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌحٌى حربى عبدالرحمن ابراهٌم75067

ناجح63.536.535.551.534.5221.531161738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌسى عطا عبدالمسٌح عٌسى75068

ناجح453424.54322168.530181438جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌسى مجدى خلف فهمى75069

ناجح7960406040279.0361814.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوحنا الحبٌب صلٌب خله75070

ناجح75.555.538.55739.5266.0341816.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوساب القمص بساده نجٌب مشرق75071ً

ناجح72.559406039.5271.0391819.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف اسامه محمد محمد75072

ناجح8060406040280.040182038جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف جمال كامل سلٌم75073

ناجح46.536.53043.531187.5341617.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف جمال كمال عالم75074

ناجح74.557405840269.5391818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف جورج وصفى شاكر75075

ناجح55.555.539.55537.5243.0351816.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف حمدي محمد عبدالعال75076

ناجح67.550.539.55734.5249.038181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف خلف على احمد75077

ناجح71.5604057.539.5268.5381817.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف زكرٌا عبدالرحمن احمد75078

ناجح465736.54733.5220.0381818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف عبدالناصر ٌوسف السٌد75079

ناجح7459406039.5272.538181938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد حمدان على75080
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ناجح77.559.539.55839.5274.039181938جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد مراد عبدهللا75081

ناجح70574053.534.5255.0371818.538جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف محمود فؤاد عبدالعزٌز75082

ناجح76.55839.55738269.040181638جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف نشات نصرى شاكر75083

ناجح70.5594055.540265.039181738جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنٌوسف نشات ٌوسف شاكر75084

ناجح7858.5406040276.536181738البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاروه محمود عبد العاطى امٌن75085

ناجح7256.537.55136.5253.5361818.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاستٌر اٌمن منٌر فارس75086

ناجح50.55235.53832208.0351618.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاسراء ابو المكارم حمدون مصطف75087ً

ناجح60.53622.53721.5177.5321818.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاسراء اشرف عبد الشافى محمد75088

ناجح4634.5243320.5158.0291818.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاسراء اشرف محروس عبد الحلٌم75089

ناجح5242.534.541.523193.5341817.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاسراء السٌد احمد عبدالقادر75090

ناجح68.558.54048.537.5253.0371818.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاسراء جاد ٌوسف محمود75091

ناجح7957.5405939274.5391818.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاسراء محمود عبد الفتاح حسٌن75092

ناجح72.558.5405939269.038181839البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاسراء هشام محمد نورالدٌن75093

ناجح4434223323.5156.5331618.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاسماء اشرف شٌبه رضوان75094

ناجح75553953.536258.5341818.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاسماء الدكتور سٌف الملوك محمد75095

ناجح504725.548.534205.035181340البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاسماء اٌمن مشوادى عبد الحمٌد75096

ناجح6750395038244.035161338البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاسماء محمود الخضرى محمد75097

ناجح7659405940274.0371818.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتأغابى صفوت ملطى جرجس75098

ناجح77.559.5405939.5275.536181738البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاالء خالد حلمى مطاوع75099

ناجح7858.538.55839.5272.5371818.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاالء عبدالحارس ٌوسف محمد75100

ناجح75.559385740269.5381818.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتامانى خالف عبدالرحمن مرسى75101
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ناجح71603856.539.5265.0381818.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتامل محسن حسان احمد75102

ناجح73.55738.557.539265.5381818.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتامنٌة انور اسماعٌل قناوى75103

ناجح69.5573952.534.5252.5321818.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتامنٌة كمال احمد على75104

ناجح79.56039.559.540278.5361818.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتامنٌه حمدى ثابت محمد75105

ناجح75.5603958.539272.0361918.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتامنٌه فارس عبد الباسط ٌوسف75106

ناجح64.5573957.534.5252.5311918.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتامٌمة كمال احمد على75107

ناجح77.555.5395937.5268.532181740البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتامٌمه ممدوح احمد محمود75108

ناجح515336.55634.5231.026181737البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتانتصار ناصر محمود محمد75109

ناجح7958.54059.540277.0361618.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتانجى حمام حلٌم دٌمترى75110

ناجح55.55438.55834240.0301818.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتانجً جمال العربى دروٌش75111

ناجح6152.53854.533.5239.5281818.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاورٌنا اٌهاب ظرٌف كامل75112

ناجح695939.55936262.5371816.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌة احمد عبدة احمد75113

ناجح7759.53958.539273.034181939البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌة عبد الرحمن دردٌر محمود75114

ناجح7859.539.55940276.034181840البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌة مصطفى صالح نور75115

ناجح78.560406040278.5361917.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌتن اٌمن جرٌس داود75116

ناجح7859395839.5273.5331817.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌرٌن اسعد ادور جادهللا75117

ناجح77604059.540276.5341818.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌالرٌة ادور رضا حبٌب75118

ناجح77.557.539.558.539.5272.5361918.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌمان اشرف محمد محمود75119

ناجح71.555385534.5254.034181738البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌمان حسنى محمد امٌن75120

ناجح51.55336.548.533222.5341818.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌمان حمدى رفاعى العرٌان75121

ناجح775939.558.538.5272.5351817.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌمان عبد الشافً محمد احمد75122

(1087)



ناجح74.552.536.54935247.5331816.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌمان علً ابوطالب محمود75123

ناجح73.554.537.55337255.537181840البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌمان مختار عبد الاله محمد75124

ناجح78.556.539.556.539270.036161638البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌمان منتصر محمد البدري75125

ناجح5144353831199.036181639البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌه على فوزى على75126

ناجح64.54637.54938.5235.536181638البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتاٌه محمد عاطف كمال الدٌن75127

ناجح7659.539.55939273.0391817.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتبتول عادل محمد رضٌوى75128

ناجح77.56038.55839.5273.5371814.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتبسكال بهاء السٌد عبدالشافى75129

ناجح4741.5313328180.530181637البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتبسمة هانى راضى محمد75130

ناجح73.557.537.551.537.5257.532181440البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتبسملة شرٌف حشمت رضا75131

ناجح7559.537.56039.5271.538181438البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتبسملة صدقى السٌد على75132

ناجح7759.539.559.539.5275.0371814.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتبسملة محمد على منصور75133

ناجح78.558.539.55839273.5391817.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتبسمله هانى محمد السمان75134

ناجح78.56039.559.540277.5391815.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتبسمه عباس عبدالرحٌم محمود75135

ناجح78.5594057.539.5274.536181540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتبسمه عبد العال سٌف الملوك محمد75136

ناجح46.54029.53725178.0331815.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتبسنت عدوي عبدالموجود عبدهللا75137

ناجح5349305636224.0351813.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتتبارك عبد الناصر محمد محمود75138

ناجح74.56039.558.540272.5371815.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتتسنٌم احمد احمد محمد75139

ناجح77.5603959.540276.0371915.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتثٌؤدورا سدراك ناجى سدراك75140

ناجح75343346.524.5213.0361815.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتجانٌت ابوالٌمٌن كامل ٌعقوب75141

ناجح7658.539.55939.5272.538181839البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتحبٌبه احمد محمد عل75142ً

ناجح7155.53859.539.5263.538181840البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتحسناء عبد الاله كامل بطٌخ75143
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ناجح79603959.539276.539191737البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتحكمت محمود رجب العبد محمود75144

ناجح67.54235.55132228.037181740البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتحنٌن السٌد طه محمد75145

ناجح6034.5375132214.5371816.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتحنٌن حازم احمد احمد75146

ناجح78.5583959.540275.0381917.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتحنٌن حمدى محمد خٌر الدٌن75147

ناجح78.556.5395940273.0381817.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتخدٌجة رأفت محمد دردٌر75148

ناجح764838.558.539260.038181739البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتخدٌجه رفعت عزالدٌن محمد75149

ناجح7349.5395937257.5361715.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتخلود امام عبد القوى امام75150

ناجح78.559406040277.539171637البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتخلود خالد موسً امٌن75151

ناجح78.555396038270.539171540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتخلود على عباس امٌن75152

ناجح8060406039.5279.539171638البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتخلود محمد كامل ابراهٌم اسماعٌل75153

ناجح7858385939272.039171639البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتدالٌا صالح احمد الدردٌري محمد75154

ناجح7552405738262.0371715.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتدانه عبد العزٌز جابر شٌخون75155

ناجح7644.5405836.5255.039181639البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتدعاء اسامة محمداالمٌر عبد الحمٌد75156

ناجح77.547405837259.5391715.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتدعاء رفعت عبد العزٌز محمود75157

ناجح79564059.540274.539171637البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتدعاء ممدوح عزت خلٌل75158

ناجح7349396039260.0371614.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتدنٌا النمر عبدالاله تمام75159

ناجح6235.535.54734214.034.51814.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتدٌنا بركات عبد هللا جورجٌوس75160

ناجح59.536323523.5186.0401714.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتدٌنا رفعت ابوالحمد محمد75161

ناجح79.559406040278.5401714.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتدٌنا سعداوى ثابت عثمان75162

ناجح77.559406040276.5401814.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتدٌنا مؤمن ابو ضٌف محمد75163

ناجح7959405637271.0401714.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترانا قاسم حسٌن احمد75164
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ناجح79584052.537266.540171337البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترانٌا حمام على محمد75165

ناجح7146.5333822210.5381714.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترانٌا رمضان على عبد الاله75166

ناجح7454405535.5258.5361714.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترانٌا قاسم حسٌن احمد75167

ناجح77.556.5405939272.0401714.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترحاب خالد عبد العاطً السمان75168

ناجح53.535.54042.521192.5401714.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترحاب عزالدوله صابر جادالرب75169

ناجح59.540.52938.521188.535171339البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترحمه احمد على محمد نصار75170

ناجح77.55538.55439264.0401714.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترحمه عالء محمد جاد75171

ناجح8059405939.5277.5401714.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترحمه نور الدٌن عبد الحمٌد محمد75172

ناجح75.554405838265.540171440البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترشا احمد علً محمود75173

ناجح80604059.539.5279.0401715.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترضوى اشرف عبدالرحمن قاسم75174

ناجح8060406040280.0401714.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترنا احمد محمد خٌر الدٌن75175

ناجح7557405932263.0391714.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترنا بهاءالدٌن عبدالحمٌد سلٌم75176

ناجح78.557.53856.539269.540171439البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترنا هانى سعد احمد75177

ناجح73.554405731255.540171740البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترنا هشام عثمان عبد الرحٌم75178

ناجح74.557405730.5259.040171537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترنده عرفه جابر محمد75179

ناجح775434.55938.5263.0401615.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتروان امجد عطا احمد عجور75180

ناجح7856.54059.539.5273.540161638البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتروان رجب محمود محمد75181

ناجح79.557406040276.540161539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتروان رمضان صابر محمد75182

ناجح795039.55839265.539161538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتروان محمد علً عزالدٌن75183

ناجح79.558.54059.540277.540161539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتروجٌنا نبٌل بولس عبد النور75184

ناجح59.545404633.5224.0321614.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتروحٌه تمام عبد الباسط ٌوسف75185
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ناجح69.54838.553.533.5243.040151437البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتروزالٌن محمد عبدالموجود فراج75186

ناجح63.551354932.5231.0381614.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتروضه رأفت عبدالحمٌد اسماعٌل75187

ناجح8059406040279.0401614.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتروفانا مجدى مكرم راغب75188

ناجح79.55939.56040278.040171639البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترٌفان وجٌة عوض مملوك75189

ناجح8059406040279.0401714.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترٌموندا رومانى وهبه عطا هللا75190

ناجح7960406039.5278.538171639البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترٌهام اشرف عبدالرحمن قاسم75191

ناجح49.530.526.534.526.5167.5301413.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترٌهام حمدون عالم رمضان75192

ناجح69.5494047.536.5242.5391613.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترٌهام رفعت كمال احمد75193

ناجح7959406039.5277.5371714.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناترٌهام عبدالمحسن احمد اسماعٌل75194

ناجح78.5583853.537.5265.537161338البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتزٌنب احمد محمد نور75195

ناجح78.5593956.539.5272.540171439البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتساره عبدالمالك شفٌق فلتس75196

ناجح78.559406040277.540171538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتساره عماد الضبع توفٌق75197

ناجح645535.55033.5238.0401614.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتساندى اٌمن منٌر فارس75198

ناجح79.560405837274.535.51719.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتسلفٌا رومانً الضبع محروص75199

ناجح58.532.521.535.522.5170.5331918.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتسلمى جمٌل فؤاد حسٌن75200

ناجح5132.52235.523164.032191840البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتسلوان اٌمن ابوالسعود محمد75201

ناجح47382337.523168.5321817.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتسماره البدرى صبرى محمد75202

ناجح7958406039276.037.5192039البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتسٌلفانان مدحت نعٌم نجٌب75203

ناجح584023.546.522.5190.537191938البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتسٌمون عاطف الحدٌدى بدٌر75204

ناجح76583559.538.5267.038181639البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتسٌمون ماجد صادق سدراك75205

ناجح5834.526.549.524192.537.5192040البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتسٌمون منٌر ملقى مرجان75206
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ناجح79.5603859.538.5275.537.5191937البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتسٌمون نصحى زهنى زكى75207

ناجح4834.528.55022.5183.535191740البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشاهٌناز محمود رمضان احمد75208

ناجح7959405738.5273.537192038البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشمس محمد محمد احمد75209

ناجح79.56038.56036.5274.5361919.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشهد اشرف فتحى محمد75210

ناجح7958395936271.0371919.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشهد االمٌر محمود حارس75211

ناجح78.55235.55836260.038192039البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشهد صفوت محمود محمد عبدالنعٌم75212

ناجح764939.55934257.538192040البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشهد ناصر عبد الاله احمد75213

ناجح67.550295822226.5381919.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشٌرٌن احمد السبع صادق75214

ناجح423222.535.521153.029161740البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشٌرٌن حماده فؤاد احمد75215

ناجح74492647.527223.5361915.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشٌرٌن شعراوي كلٌب احمد75216

ناجح71.553.53151.531238.534191539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشٌماء ابوالسعود محمد حسن75217

ناجح7135363924205.0291813.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشٌماء سعٌد حجاج توفٌق75218

ناجح685438.54623229.535181439البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشٌماء محمد عبد الرحمن محمد75219

ناجح60.558.535.542.524.5221.5361513.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتشٌماء محمد عبداللطٌف محمد75220

ناجح50.549.53237.521190.532171237البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتضحى مؤمن الشاذلى حمدان75221

ناجح75.53636.541.525214.5361813.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتعبٌر محمد حسٌن حسن75222

ناجح77.556.5395729.5259.5401813.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتعزة محمود كامل بطٌخ75223

ناجح7453.536.53922225.0381612.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتعفاف محمود محمود السٌد75224

ناجح78.559.5405436.5268.539181338البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتعال حسٌن ممدوح حسٌن75225

ناجح78.556.5395537.5266.5361813.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتعهد الشاذلى عبدالحمٌد محمود75226

ناجح404226.54321.5173.030151240البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتفاطمة حسنى ابو الحمد عبداللطٌف75227
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ناجح7256375129.5245.539181637البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتفاطمه عبد الرحمن حمدي عبد الرحمن75228

ناجح775836.55330254.536181440البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتفاطمه عبد اللطٌف عبد العزٌز رفاع75229ً

ناجح67.5573539.529228.0321714.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتفرحه احمد علً احمد75230

ناجح6654.534.547.526.5229.036181539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتفرحه اشرف منٌر رستم75231

ناجح59473538.523202.535181438البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتفرٌده محمود محمد اوزٌد75232

ناجح7959406039.5277.5391914.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتفٌرٌنا نبٌه شفٌق هارون75233

ناجح79.5594059.539277.0401916.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتكارمٌنا مجدى حكٌم رزق75234

ناجح78573952.533.5260.0371715.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتكالرا اٌمن لطفً عبد المسٌح75235

ناجح7457.5395433257.536181640البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتكٌرمٌنا بنٌامٌن سٌف النصر ٌوسف75236

ناجح73463653.535243.535.5181338البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتكٌرمٌنا ثروت صدقى لبٌب75237

ناجح7450405838.5260.533191339البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتلبنى عمار هاشم فراج75238

ناجح7149.532.551.534.5239.036.51814.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمارتٌنا محفوظ حكٌم رزق75239

ناجح745333.549.534244.033.51814.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمارجو ماهر نعناع عبده75240

ناجح7457.534.557.536.5260.0361913.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتماري عطا ولٌم ٌواقٌم75241

ناجح45312335.521155.538.51611.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمارٌنا حشمت مسعد مٌخائٌل75242

ناجح45.531.5213321.5152.5281612.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمحاسن حمدى جابر عبده75243

ناجح79.560406040279.5371915.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرام هٌبه عطا محمد عبدالنعٌم75244

ناجح7959.539.559.539.5277.0351815.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمروة بهاءالدٌن عبداللطٌف محمد75245

ناجح76.545.535.55538250.5361915.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمروة عبد النعٌم عبد الرحمن محمود75246

ناجح76523758.537.5261.0341915.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمروة علم الدٌن محمود محمد75247

ناجح7444.536.54332.5230.5341814.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمروه السٌد جالل سلٌمان75248
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ناجح75.55031.549.535.5242.033.51713.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم انسى نصٌف رزق هللا75249

ناجح59.538303722186.532191440البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم جمال صبحى راتب75250

ناجح63483244.530.5218.0351713.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم خلٌفه على عبدالعال75251

ناجح52.53429.53322.5171.531171439البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم عادل مٌالد مجلع75252

ناجح7960405738.5274.5321715.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم عبد العزٌز عبد الشافً عباس75253

ناجح7860405640274.0351715.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم عبد هللا سعٌد بكرى75254

ناجح79.560406040279.538191540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم على الشاذلى السٌد سلٌمان75255

ناجح76.560406039275.538181537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم عماد فتحى عازر75256

ناجح5242334322.5192.5371714.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم فوزى نعٌم عبود75257

ناجح5953.54053.529.5235.5381814.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم مجدى عبد الرحمن محمد75258

ناجح66.55239.551.530239.534161539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم مرعً رجب عبداللطٌف75259

ناجح74.5533958.533.5258.532171738البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم مظهر رفعت عبد المعط75260ً

ناجح725836.555.537259.0371715.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمرٌم منٌر سمٌر مجلع75261

ناجح7659.539.55838.5271.5381714.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمشٌره طرزان عبدالرحٌم احمد75262

ناجح77.560406039.5277.038171537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتملك اشرف عبد الراضى محمد75263

ناجح77.560406040277.538181540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتملك اكرام عبدالرحمن قاسم75264

ناجح78.558.5405839.5274.539171538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتملك شحاته محمد عبد الرحمن75265

ناجح5949.53954.526.5228.5331714.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتملك محمود احمد محمود75266

ناجح68.55339.556.533250.536171538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمنار اشرف احمد محمدٌن75267

ناجح7760406040277.037181539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمنار مكاوى جاب هللا احمد75268

ناجح4944.5244321.5182.035141440البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمنار ٌحٌى راضى محمد75269
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ناجح78.560406040278.5371714.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمنة السٌد عاطف احمد75270

ناجح7250406037.5259.539181640البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمنه السٌد احمد محمود75271

ناجح78.560406040278.538181538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمنه الفٌل احمد ابوالمجد75272

ناجح77.5604059.540277.036191539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمنه حسنى احمد عبد الرحٌم75273

ناجح775938.56038.5273.039161538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمنه شرٌف حمزه عبد الاله75274

ناجح78594057.537.5272.037161739البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمنه صبرى ابراهٌم حسٌن75275

ناجح78.556.54057.537.5270.0371819.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمنه محروس ابر اهٌم سالم75276

ناجح573731.53421.5181.031171837البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمنه ناصر محمد محمود75277

ناجح7960406039278.034161940البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمهرائٌل اشرف جبرة سكال75278

ناجح79.560406039.5279.038181938البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمودة امٌن عبد الحمٌد ابراهٌم75279

ناجح7859406040277.0391619.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمورٌن ممدوح الجمٌل عشم75280

ناجح7958.54056.538.5272.5371718.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمى ابراهٌم محمد حامد محمد75281

ناجح7638.539.549.530233.534181839البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمى عبداللطٌف نورالدٌن عبداللطٌف75282

ناجح79.560406039.5279.034181840البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمى محمد احمد ثابت75283

ناجح79.556.5405939274.034171937البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمٌاده حمدى سعد مصطفى75284

ناجح79.5604059.539.5278.536191940البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمٌرا سمٌر راشد بولس75285

ناجح79.5604059.539.5278.538181938البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمٌرا منصور زكرٌا منصور75286

ناجح7658405937.5270.532171939البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمٌرا نبٌل بشرى ذكى75287

ناجح6036375321207.034171738البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمٌرنا االمٌر جرجس بشاى75288

ناجح76.547.54056.538.5259.035171839البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمٌرنا بركات مورٌس بخٌت75289

ناجح7857.53959.539273.035171940البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمٌرنا بهجت جابر عبده75290
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ناجح78.556.54059.538272.535171937البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمٌرنا صابر عوض تاضروس75291

ناجح79.560405939.5278.035181940البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتمٌروال القمص بولس نظٌر ثابت75292

ناجح47.535.5363421.5174.529181438البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنادٌن حمدي فؤاد ٌوسف75293

ناجح8060406040280.040181939البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنادٌن محى ادٌن صدقى محمود75294

ناجح74.5594053.538265.038171638البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنارٌمان ناصر سعد محمود75295

ناجح7454.54050.537.5256.538171839البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنجاح حسن ابوالعال مسعد75296

ناجح53433642.526.5201.0331815.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتندا صالح محمود على75297

ناجح63.544.53947.534.5229.0371815.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتندى رمضان عبدالظاهر عبدالاله75298

ناجح68.548384733.5235.0361714.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتندى ولٌد ابوبكر ابراهٌم75299

ناجح684936.54937.5240.0361716.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتندي احمد محمد السٌد75300

ناجح70.546.5385039.5244.5361713.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتندي كحول عبدالموجود محمود75301

ناجح614637.546.531222.0351715.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتندي محمد سعد السمان75302

ناجح7055.538.557.534255.5381917.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتندي وفقً جابر حمدان75303

ناجح72.550.5395238252.037171838البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنرمٌن االمل عطاى احمد75304

ناجح46432833.524174.5331614.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنسمه عادل شٌخون محمد75305

ناجح71523952.537.5252.0361918.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنهاد ابراهٌم عبد الحفٌظ عبد اللطٌف75306

ناجح7451.5395238254.5351818.537البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنورا حسنى محمد احمد75307

ناجح8059.54059.539.5278.5381716.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنوران عمر صادق حداد75308

ناجح43.541.53034.526175.532181638البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنورهان اٌمن خلف محمد75309

ناجح70513849.537245.5331715.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنورهان حسن رشوان عباس75310

ناجح50.536.5293729182.0301713.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنورهان حسن عبدالزاهر احمد75311
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ناجح76.557.539.557.539.5270.5381712.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتنورهان محمد حمام محمد75312

ناجح50.534283626174.5301615.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتهاجر محمود عبدربة عبدالعال75313

ناجح5234.525.53626174.030161437البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتهدٌر خالد صالح الدٌن مندور75314

ناجح56.536263726181.5311614.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتهدٌر فراج ابو ضٌف محمد75315

ناجح66.55531.554.537.5245.034161538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتهدٌر هشام جاد محمد75316

ناجح51.539233522170.527161339البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتهند محمد صادق حداد75317

ناجح68.54434.548.534229.5271714.538البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتوصال محمد ثابت احمد75318

ناجح65.550.5325032.5230.528181439البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتوالء الدرفٌل علً عبدالرحمن75319

ناجح6859.536.55939262.034171838البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتٌاسمٌن حسٌن محمد دٌاب75320

ناجح7359385840268.0331618.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتٌاسمٌن عالء احمد محمد75321

ناجح756039.559.539.5273.5341717.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتٌاسمٌن محرم خلف عبد الشافى75322

ناجح48.533.526.53526.5170.032171637البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتٌوأنا عاطف نبٌل حلٌم75323

ناجح76.559.539.56040275.5371618.540البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتٌؤانا نبٌل بشاره خله75324

ناجح806039.56040279.537161838البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتٌوانا نشات ملطى جرجس75325

ناجح7960406040279.0381718.539البلينامدرسة رفله جرجس االعدادٌة بناتٌؤنا رفعت بشرى حبٌب75326

ناجح76.557.53454.535.5258.037181940املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على ابانوب دانٌال بخٌت غال75327ً

ناجح73.55135.546.533239.5301818.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على احمد رافت فؤاد عبدالنعٌم75328

ناجح76.55938.556.538268.537181740املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على احمد سامح محمود عبدالحمٌد75329

ناجح76.548344632236.5321819.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على احمد عاصم احمد السٌد75330

ناجح795937.55738270.5331716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على احمد محمد موسى عبدالعال75331

ناجح74.549.53752.536.5250.0351616.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على اسماعٌل رمضان محمد رضوان75332
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ناجح74.55635.552.534.5253.034171740املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على اٌهاب وحٌد عبدالعلٌم على75333

ناجح775535.554.533255.037171840املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على توماس موسى عجٌب موسى75334

ناجح76.557.53754.535260.5341816.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على حسٌن اٌمن ابوالٌمٌن حسٌن75335

ناجح77.55938.556.539270.534171540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على خالد جمال حسن حافظ75336

ناجح78.55937.557.538.5271.0321817.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على خالد محمد عبدالعظٌم فهم75337ً

ناجح7757.53354.534256.0311618.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على زٌاد ولٌد احمد محمد75338

ناجح73573754.538.5260.033181740املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على سعد نزٌه ابو العال عطٌه75339

ناجح75.5583753.538262.037181740املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على سلٌمان احمد سلٌمان اسماعٌل75340

ناجح77.559.5385940274.034161640املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على شرٌف عرفه جابر جبرٌل75341

ناجح75.5573754.537.5261.5341715.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على صالح احمد عبدالحمٌد حفن75342ً

ناجح77.55638.56039.5271.5321716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على صالح فتحى صادق محمد75343

ناجح775737.551.533.5256.531161740املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على عاصم الصباح صادق عٌس75344ً

ناجح76.55836.553.535.5260.0331816.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على عبدالرحٌم محمد ابو الفتوح عبدالرحٌم75345

ناجح7157375337.5255.5341716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على عبدالفتاح محمود على محمود75346

ناجح77.558.538.559.538.5272.537181940املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على عبدهللا عٌد الهم عبدالعال75347

ناجح765537.55136.5256.031181940املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على عمار مادح محمد محمد75348

ناجح71.5513746.536242.032151640املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على عمرو خالد عبدالاله محمد75349

ناجح7949.54055.533257.0341716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على كرم احمد السٌد خلف75350

ناجح72574043.533.5246.0301616.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على كٌرلس صبحى لوقا فرج75351

ناجح79574058.538272.5341716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على محمد السٌد عبدالعزٌز ابودهب75352

ناجح7959406039.5277.5371616.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على محمد طارق محمد عبدالاله75353
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ناجح7960405236.5267.5371714.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على محمدمظهر اسماعٌل محمدمظهر اسماعٌل75354

ناجح76.554395128.5249.0331716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على محمود البدري احمد سلٌمان75355

ناجح78.55939.55838273.0331716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على محمود رفعت السٌد ابراهٌم75356

ناجح72.5524033.520218.031141840املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على محمود محمد متولى الراوى75357

ناجح75.55534.55126242.0331616.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على مصطفً بدوي مصطفً محمد75358

ناجح7046374225220.0341716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على مكارٌوس صموئٌل بخٌت غالى75359

ناجح7758406039274.0331716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على مٌشٌل جوده بخٌت جوده75360

ناجح755638.548.535253.0351716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على ولٌد احمد محمد حسٌن75361

ناجح7649.539.54535245.0321716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على ٌوسف عبدالرحمن عبدالاله عبدالحلٌم75362

ناجح78.559.54058.538274.534171640املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على اسراء اسماعٌل عبدالفتاح حسن75363

ناجح78604057.539274.5361716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على الشٌماء السٌد حسٌن ابوالوفا75364

ناجح79584057.538.5273.0371715.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على اٌه عاطف ابو الفتوح عبدالرحٌم75365

ناجح7959.54059.540278.036171640املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على دالٌا السٌد فرغلً عل75366ً

ناجح78.553395636262.535171640املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على دٌانا خالد فؤاد محمد75367

ناجح77503847.530.5243.0321716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على رٌم ابراهٌم محمد خضٌري75368

ناجح77.557405939.5273.035171640املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على رٌم محمد علً محمد75369

ناجح72.55339.547.531243.5321616.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على سها محمد حسن محمد75370

ناجح775539.54732250.532.51716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على مدلٌن عبدهللا اسكندر عبدالنور75371

ناجح8059405938.5276.5361716.540املنشأةمدرسة شمس الغد الخاصة باوالد على مً عبدالعال عبدالجٌد عبدهللا75372

ناجح7652.5405938.5266.0351717.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكابانوب منٌر فرج هللا اسطفانوس75373

ناجح60.55537.548.524225.5301717.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكابراهٌم السٌد احمد محمد75374
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ناجح74.552405638260.5371716.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكاحمد جمال ثابت سلٌمان75375

ناجح72.55038.55732.5250.533171640املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكاحمد على حسن عبدالمنعم حسن75376

ناجح8059406039.5278.533181640املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكاحمد عمادالدٌن ابراهٌم على75377

ناجح724939.549.525.5235.5281717.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكاحمد محمد همام همام75378

ناجح78.558405939.5275.0311616.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكاحمد مدحت على احمد75379

ناجح63.544.5394923.5219.5271515.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكاسالم محمود عبدالنعٌم حسٌن75380

ناجح784939.55430.5251.034171640املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكاسماعٌل الحسٌنى ٌاسٌن عزالدٌن75381

ناجح72.545.5405326237.035181640املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكاسماعٌل عبدالوهاب عزالدٌن اسماعٌل75382

ناجح7144.54056.530.5242.5331716.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكاندرو عازر حلمى عبدالسٌد75383

ناجح77.556406037.5271.034.51817.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكبخٌت عوض بخٌت عوض75384

ناجح7855405937269.033.51717.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكبساده مبارك شنوده ملٌكه75385

ناجح63.537.54045.525211.5321717.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكجورج هانى سند حنا75386

ناجح5437354822.5196.5301715.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكحسن على البدرى محمد75387

ناجح73.547385435.5248.0341717.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكحسٌن ٌاسر حسٌن هرٌدى75388

ناجح76564057.537.5267.033181740املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكحسٌن ٌحٌى حسٌن عبدالحكم75389

ناجح78.558405734.5268.0351717.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكخالد عبدالمنعم على عبدالمنعم75390

ناجح6137.5364322.5200.030171840املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكزٌاد العربى البدرى محمد75391

ناجح6236.536.543.524.5203.0351616.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكعبدهللا علً عبدالحمٌد محمود75392

ناجح76.560406039.5276.032171640املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكعبدالمسٌح عاطف عبدالمسٌح مرجان75393

ناجح7244.538.545.534234.5361716.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكعلى عادل علوى على75394

ناجح7957.54058.539274.035.51717.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكعٌد عماد عٌد خلٌل75395
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ناجح72.551405336.5253.029.5171740املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكفوزى حلٌم فوزى عزمى75396

ناجح78.557375033.5256.031181740املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكفؤاد االمٌر فهد عبدالرحٌم75397

ناجح795739.559.539.5274.5321717.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌككٌرلس حلمى جاد خلٌل75398

ناجح68.54435.54431223.032171440املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد احمد جاد محمود75399

ناجح78.555.539.56038271.5371717.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد احمد فهمى عبدالشكور75400

ناجح76.554.54057.539267.5351717.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد احمد محمد عبدالعزٌز75401

ناجح7351.531.550.535241.5311614.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد احمد محمود احمد75402

ناجح644235.53831210.531171640املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد اسامه محمد احمد75403

ناجح7349.53852.532245.0321618.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد حمدى حسنٌن عبدالعاطى75404

ناجح73.543354233.5227.0331618.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد خالد ابوالحمد تمام75405

ناجح74.546364633235.536181840املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد رمضان فوزى على75406

ناجح78.558.5405738.5272.534161840املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد سنجام محمد على75407

ناجح785639.556.538.5268.534171840املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد عادل صابر عبدالحق75408

ناجح7650395637258.032161840املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد عاطف جاد سلطان75409

ناجح64.534.531.53528193.531171640املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد على السٌد محمد75410

ناجح75373948.536235.5311617.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد على حماده قاسم75411

ناجح76594054.538.5268.0361617.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد على محمد ابو المجد75412

ناجح7956405838.5271.5331616.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمد لطفى انور عباس75413

ناجح77.559.54059.540276.534171639املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمحمود خالد محمود احمد75414

ناجح8059.54057.539.5276.533171939املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكمعتز جمال حسٌن محمد75415

ناجح6140404128210.0351618.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكهاللى مظهر عبدالحكم هاللى75416
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ناجح66.540.5363525.5203.5341716.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكٌوسف شعبان عبدالحكم هاللى75417

ناجح75.559.54059.538.5273.0341617.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكابتسام قدرى ابو الوفا75418

ناجح7957.5405635.5268.033171839املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكاسراء صبرى اسعد احمد75419

ناجح7358.537.55530.5254.5351718.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكرانا حسٌن محمد حسٌن75420

ناجح8060406040280.0381717.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكرٌوان حاتم سٌد حسن75421

ناجح72574056.530.5256.0321717.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكسلمى ابراهٌم حسن رشوان75422

ناجح66.544.5403927.5217.5351718.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكشهد دٌاب جاد سالم75423

ناجح78.5594059.540277.0321717.538املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكشهد هانى رشوان عبدالعال75424

ناجح7653.5405434257.538171638املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكفبرونٌا فتحى عطا حبٌب ابراهٌم75425

ناجح74533854.535.5255.0351817.538املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالبوارٌكوالء على حسن عبدالمنعم حسن75426

ناجح77.5544057.535.5264.5311717.538املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتابانوب عاطف ذكرى عٌسى75427

ناجح78584056.535.5268.0321718.538املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتابراهٌم اسماعٌل احمد حسن75428

ناجح77584058.539.5273.0321715.538املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتابراهٌم خالد ابراهٌم عبدالموجود75429

ناجح6047394427.5217.5281718.537املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتابوطالب خالد جاد ابوطالب75430

ناجح4835.5353520.5174.0261717.537املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتاحمد ادهم شرقاوى جبر75431

ناجح55.539.535.538.521190.036161838املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتاحمد ثروت ثابت احمد75432

ناجح77.555405835.5266.0351718.538املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتاحمد عبدالفتاح محمد احمد75433

ناجح68.549.538.55931246.5341818.537املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتاسامه محمد احمد ٌونس75434

ناجح64.540.5344922.5210.5321817.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتالسٌد عبدالرحمن السٌد محمد75435

ناجح47.539.533.539.521.5181.531161836املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتالعمده وحٌد محمود على75436

ناجح6142.53053.524211.0331818.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتبشار محمد عبدالحمٌد حسن75437
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ناجح7960406039.5278.5381818.538املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتبٌمن حبٌب حنا حبٌب75438

ناجح7857386039272.0371818.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتبٌمن صبري حنا حبٌب75439

ناجح75.552406035.5263.0351718.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتثابت اشرف ثابت محمد75440

ناجح755237.56032.5257.0351818.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتحسام الدٌن اسماعٌل ابراهٌم احمد75441

ناجح8059406039.5278.534171938املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتحسام مظهر عبدالستار امٌن75442

ناجح8060406040280.0361718.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتخالد عبدالباسط احمد احمد75443

ناجح7959.539.56039.5277.5381718.537املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتزٌاد عبدالحفٌظ فؤاد محمد75444

ناجح7958.5406040277.5371718.537املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتسعد الدٌن على سعد الدٌن محمد75445

ناجح79.55939.55937274.0381718.537املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتشادى وجٌه خلٌل جنٌدى75446

ناجح75.559.54057.538270.5361718.538املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتعبدالكرٌم على عبدالكرٌم الدردٌر75447

ناجح6455.537.55424235.0311618.538املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتعبدهللا السٌد بخٌت حسن75448

ناجح74.55739.55934264.0341718.538املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتعبدهللا السٌد محمد على75449

ناجح68.546.536.55728.5237.0351815.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتعمر ٌاسر حلمى فاضل75450

ناجح72.556406037.5266.0351817.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتعمرو خالد فراج حسن75451

ناجح7346405738.5254.5311816.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتفادي عادل صفوت ٌعقوب75452

ناجح76.555.539.56038269.540181539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتكٌرلس انور جادالرب الوندى75453

ناجح7042405534.5241.536181638املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتمحمد السٌد محمد عبدالباسط75454

ناجح72.5433552.536.5239.535181638املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتمحمد خلٌفه محمد احمد75455

ناجح80604059.539278.5371817.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتمحمد رمضان عبدالسالم محمود75456

ناجح8059.5406039278.5351816.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتمحمد على رشاد محمد75457

ناجح7654.53657.535.5259.5321818.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتمحمد فوزى محمد اسماعٌل75458
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ناجح8059.5406039.5279.0341817.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتمحمود احمد عبدالعال السٌد75459

ناجح71.54939.55839257.0361816.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتمحمود على شابون عبدالرحٌم75460

ناجح77514059.536.5264.0351815.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتمحمود عمر رٌاض عبدالاله75461

ناجح6639.529.53927201.033161640املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتمصطفى محمود محمد ابو الوفا75462

ناجح76.5584057.538.5270.5381917.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتنور الدٌن محمود نور الدٌن فراج75463

ناجح6752385736250.0351917.539املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتٌوسف السٌد جابر محمد75464

ناجح65.5393749.533.5224.5371817.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتتغرٌد خلف مصطفً عبداللطٌف75465

ناجح7556.539.55737.5265.535191838املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتجهاد عرفات محمد احمد75466

ناجح8060406040280.039191840املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراترضوه بدران عبدالوارث عوض75467

ناجح7959.54059.539.5277.5391919.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتسلمى احمد رجب محمد75468

ناجح78.558.54059.539275.539191840املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتفاطمه محمد رجب محمد75469

ناجح72523858.535.5256.0391817.538املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتمرٌم محمد عبدالحمٌد فهمى75470

ناجح8060406040280.0391917.540املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتملك ابو الخٌر خلف هللا النادى75471

ناجح75.544385629.5243.037181840املنشأةمدرسة اجٌال المستقبل الخاصة بالدوٌراتنعمه محمد محمود عزب75472

ناجح80604059.540279.538181740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجااحمد على عبدالعظٌم محمد75473

ناجح8059406040279.0341816.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجااحمد غرٌب صادق احمد محمد75474

ناجح77.555.54055.538.5267.0281816.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجااحمد ٌاسر احمد محمد75475

ناجح8059.5406040279.5311817.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاادهم على محمد متولى75476

ناجح8060406040280.033161640جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاالحسٌن فرغلى السٌد البارودى75477

ناجح8059406039278.0351817.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاانس مروان محمد ابو المجد75478

ناجح8060406040280.037181740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجااٌاد مصطفى السٌد محمد75479
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ناجح77.557405437265.5301816.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجااٌمن عاطف حسٌن عبدالغنى75480

ناجح8058405739.5274.533171640جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجابدر حاتم محمد جاد75481

ناجح7959.54059.540278.038181640جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاحسن حسام الدٌن حسن عبدالاله75482

ناجح70.550395035.5245.032181440جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاخلف حماده خلف حسانٌن75483

ناجح78.5564059.539.5273.535181640جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاذٌاد محمد رمضان امٌن75484

ناجح73.557.539.557.539.5267.5351814.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاسٌد احمد سٌد محمود75485

ناجح8059406040279.038181640جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاشرف محمود شرف مصطفى75486

ناجح7857.5406040275.5371816.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعابد محمد على جابر75487

ناجح76594059.539.5274.0331814.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعبدالرحمن احمد فوزى محمد75488

ناجح77.560406040277.5341815.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعبدالرحمن مصطفى كامل محمود75489

ناجح8059.5406040279.537181740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعبدالعزٌز عمرو عبدالعزٌز عبدالحفٌظ75490

ناجح8059.54059.539.5278.5351814.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعبدهللا احمد سعد على75491

ناجح80594059.540278.533181640جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعبدهللا علً عبدالنبً محمد محمد75492

ناجح77.559.54059.540276.530161540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعالء احمد محمد محمد75493

ناجح75.55738.55940270.0341815.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعلى احمد على محمد75494

ناجح77.557406040274.5391616.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعمر احمد عبدالرازق عبدالحمٌد75495

ناجح79.560406040279.5391816.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعمر احمد عبداللطٌف عبدالرحمن75496

ناجح8058406040278.0401817.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعمر رفعت عوض عبدالمنعم75497

ناجح66.541.5345436.5232.5341817.538جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعمر محمود محمد سٌف النصر75498

ناجح8056405940275.0381817.539جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعمرو خالد احمد ابراهٌم75499

ناجح805938.56040277.5381817.539جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعمرو خالد محمد انور عبدالمنعم75500
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ناجح805938.56040277.535181740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجافاروق خالد فاروق احمد75501

ناجح8059.54059.540279.038161640جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاكرٌم اسامه عبدالراضى خلٌل75502

ناجح8059406039.5278.5381818.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاكرٌم اشرف مصطفى ابو العال75503

ناجح80544059.539.5273.033171940جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاكرٌم اٌمن عز العرب عبدالرحٌم75504

ناجح8058406040278.037171837جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمد اشرف متولى توفبق75505

ناجح7444.539.54435237.039161739جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمد اٌمن محمد مصطفى75506

ناجح8056406040276.037171640جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمد ثروت عبدالحكٌم احمد75507

ناجح76.556406039.5272.0351816.539جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمد جالل صفوت عبدالحمٌد75508

ناجح7451405736.5258.5361616.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمد حسام الدٌن محمد على75509

ناجح8059.5406040279.539161839جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمد رفعت احمد بكري75510

ناجح8059.5406040279.537181840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمد شٌرٌن سمٌر عبده75511

ناجح8058406040278.035181739جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمد قندٌل صبرى عثمان75512

ناجح78.5584059.540276.0331618.538جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمد محمود فتحً محمود75513

ناجح7855405938.5270.536171839جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمد محمود ٌحٌى عبدالمجٌد75514

ناجح8060406039279.038161840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمود الحبٌب بورقٌبه محمود رشوان75515

ناجح8060406040280.0351718.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامحمود ثروت عبدالحكٌم احمد75516

ناجح8060406040280.0371716.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامصطفى احمد عاصم محمود75517

ناجح8059406040279.031181839جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامصطفى اسماعٌل ابراهٌم محمد75518

ناجح71.557406036.5265.0301718.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامصطفى سلٌمان محمود عبداللطٌف75519

ناجح75.5564058.534.5264.5301618.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامصطفى محمد جابر مصطفى75520

ناجح7757405938271.0331818.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامهند السٌد عبدالغنً الدٌب75521
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ناجح715639.553.536256.0311513.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامهند محمد عبدالرحٌم كمال75522

ناجح78.559405937.5274.0341818.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامهند مؤمن توفٌق احمد75523

ناجح755839.55937268.5331819.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاٌحى احمد حمدى احمد75524

ناجح7859.5406039.5277.034171940جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاٌحٌى محمد نصرالدٌن محمد75525

ناجح7045.5395533242.532171840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاٌوسف احمد علم الدٌن عبدالرحٌم75526

ناجح77.559.5406040277.0361818.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاٌوسف محمد كمال الدٌن محمد75527

ناجح7857.5406039.5275.036171840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجااصاهً احمد محمود عبدالغن75528ً

ناجح8059406040279.035171840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجااٌمان اٌمن عوٌضه محمود75529

ناجح7959.54059.540278.032181840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجااٌناس سٌد شاكر عبدالرحمن75530

ناجح7557406039271.033181840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجابانسٌه عبدالمحسن ابوالفتوح عصام الدٌن75531

ناجح70.558406038266.530161740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجابسنت احمد عبدالاله فرج75532

ناجح71453537.529217.528161540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجابلبل محمد عبدالرحٌم دروٌش75533

ناجح7960406040279.034181840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاتسنٌم عبدالباسط احمد محمد75534

ناجح8059.5406039.5279.0371817.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاجمانه محمد محمد ابو الفتوح75535

ناجح8058406040278.0391817.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاجنه ابوعمره عبدالرازق ابراهٌم75536

ناجح70.5584051.537.5257.531161540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاحبٌبه حسن عز العرب عبدالغنى75537

ناجح69.556375234248.533181840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاحبٌبه طارق مصطفً بدري75538

ناجح75.557385637263.534181640جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاخلود طارق جمال الدٌن محمد75539

ناجح7056395936.5260.5341816.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجادنٌا محمد صابر محمد75540

ناجح79.560406040279.538181540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاروان احمد محمد الحسن ابراهٌم75541

ناجح796039.56039.5278.0361815.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجارٌناد احمد مصطفى ابو العال75542
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ناجح7759406039.5275.536181840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاسلمى احمد جاد على75543

ناجح73.557.5405635.5262.537181740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاسمر ٌوسف سعد محمد75544

ناجح7960406040279.038181740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاشهد عارف عبدالرحمن احمد75545

ناجح7060405936.5265.5311818.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعفاف هانى محمد عباس75546

ناجح7559405936.5269.5331717.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاعهد احمد محمد عبدالمنعم75547

ناجح80594058.540277.5371818.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجافاطمه محمدعزت محً الدٌن احمد عثمان75548

ناجح7358406039270.037171840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجافاطمه ٌاسر رمضان امٌن75549

ناجح78.559405839.5275.0351817.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامدٌحه محمد موسى ٌوسف75550

ناجح7360405939.5271.5331817.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامرٌم جالل حسن احمد75551

ناجح74604055.539268.536161740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامرٌم قدرى محمد حسن75552

ناجح74604054.535.5264.0361817.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامرٌم محمد فوزى محمود75553

ناجح746039.55838269.536181740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامرٌم مهران امٌن مهران75554

ناجح76.56039.559.538.5274.037181640جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاملك احمد عبدالمنعم على75555

ناجح53.55732.558.530.5232.0351816.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاملك نصر عبده عبدالعزٌز75556

ناجح7059365835258.0361816.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجامنار مصرى السٌد عبدالرحٌم75557

ناجح6860405737.5262.5351815.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجانجٌن عادل فاروق احمد75558

ناجح73594057.534263.534181740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاندى نصر مصطفى عبدالعال75559

ناجح7958.5406040277.535181740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاندى ٌسرى عمر سلٌم75560

ناجح80604059.540279.5401818.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجانورهان ٌاسر محمد محمد75561

ناجح77604056.537.5271.038191840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاهاجر ابو الفتوح بدور محمود75562

ناجح75.559405434262.539181840جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاهاجر امٌن عابدٌن امٌن75563
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ناجح72.55538.555.535256.5401816.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاوعد محمد احمد محمد75564

ناجح8059.54059.538.5277.539161740جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاٌمنى خالد محمد ثابت75565

ناجح78.560406040278.5401817.540جرجامدرسة نورالمعارف الخاصة بجرجاٌمنً اسامه محمد ابراهٌم75566

ناجح7859405439270.0391817.539جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجااحمد حاتم محمد السٌد75567

ناجح79604058.539.5277.039181739جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجااحمد عبدالعزٌز حربى رمضان75568

ناجح7757405939.5272.539181739جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجااحمد عٌسى محمد جاد75569

ناجح75583848.536255.5361813.539جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجابشوى رافت مٌالد عبدالمسٌح75570

ناجح80584059.537274.534.51816.539جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاجرجس سالمه تامر جاد75571

ناجح71.552.5395839.5260.537181739جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاعبدالرحمن سامى محمود السٌد75572

ناجح79.560406040279.539182039جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاعبدالرحمن محمد احمد عبدالاله75573

ناجح7659406040275.040181939جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاعبدالرحمن مصطفى نور الدٌن بدوى75574

ناجح78.559406040277.540181839جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاعبدهللا محمد محمد رٌاض75575

ناجح7959405939.5276.538181839جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاعلً اسامه حمدى احمد 75576

ناجح75.559406039.5274.039181738جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاعلً حاتم محمد العٌاش75577

ناجح72553757.537.5259.037.5181638جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاعمر اشرف جابر محمود75578

ناجح77.559.5406039.5276.540181638جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاكرٌم وائل محمد نجٌب75579

ناجح75.558406040273.537.51817.538جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاكٌرلس ٌسرى ولٌم حبٌب75580

ناجح7756405640269.0371819.538جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجامحمد مصطفى محمد محمد75581

ناجح77.559.5405040267.038181938جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجامروان اٌمن محمود عبدالحمٌد75582

ناجح8057.54058.540276.033181738جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجامؤٌد عصام الدٌن محمد رفعت75583

ناجح71.55938.559.540268.5321816.538جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجامٌهوب عبدالرحٌم مظهر محمد75584
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ناجح69.556375938.5260.024181338جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاٌحى السٌد بدوى عبدالعال75585

ناجح7260405739268.035.51817.538جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاٌسى هانى مملوك فتح هللا75586

ناجح74.5584058.539.5270.5341617.539جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاٌوسف حسن السٌد ابوالنجا75587

ناجح74594058.538.5270.0371817.539جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاٌوسف محمود جابر احمد75588

ناجح78.5594058.538.5274.538181739جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجااروى ناصر محمد كمال الدٌن75589

ناجح78.560405940277.538181839جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجابسمله احمد محمد احمد75590

ناجح80584059.539.5277.039181839جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاجنه مؤمن محمود عبدالحمٌد75591

ناجح8060406040280.039181739جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاروان عماد فتحى محمد75592

ناجح77.5604058.539275.038181839جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجارٌهام ذكرى قندٌل جادهللا75593

ناجح8059.5406040279.538181839جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجارٌهام سٌد زٌدان رضوان75594

ناجح78.5604058.539276.0381817.539جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاسلمى ناصر ٌوسف احمد ٌوسف75595

ناجح8059405939.5277.5371818.539جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاشٌماء احمد السٌد حسن عبدالعال75596

ناجح78.5594058.539.5275.5361817.538جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجافٌوال جوزٌف مملوك فتح هللا75597

ناجح73584054.536.5262.0311816.538جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاملك جمال عبدالمجٌد محمد75598

ناجح6857.5405437.5257.034181838جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجامنه هللا عبدالعاطى فؤاد محمد75599

ناجح78.5584059.539275.037181838جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجاندى احمد محمود عبدالوارث75600

ناجح74594057.538.5269.037181838جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجانغم اٌمن عبدالرحٌم احمد75601

ناجح76604058.538.5273.035181838جرجامدرسة الجالء الخاصة بجرجانور ناصر ٌوسف احمد ٌوسف75602

ناجح7759405940275.037181940جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةاحمد خالد عبدالمبدى احمد75603

ناجح78.5584059.539275.0391818.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةالحسٌن على محمد على75604

ناجح7250375434247.031181640جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةانور عصام انور عباس75605
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ناجح78.559406040277.5381818.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةحسام حسن محمد محمد75606

ناجح7759405939274.0401818.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةحسن مصطفى هاشم محمد75607

ناجح78.560406040278.533181640جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةزٌاد محمد البدرى محمد75608

ناجح76.559405539.5270.038181840جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةطه سمٌر غراب محمد75609

ناجح7954.54057.539.5270.538181840جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةطه محمد محمد فرغلى75610

ناجح76564055.538.5266.0371818.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةعبدهللا ممدوح محمد عبٌد75611

ناجح8060406038.5278.5401918.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةعلى محمد عبدالحمٌد محمود75612

ناجح8060406040280.0401818.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةعماد ثروت عماد جالل75613

ناجح76.5584059.540274.0381818.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةعمر محمد عبدالحمٌد محمود75614

ناجح76.558.53959.540273.535181840جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةعمر محمد محمد ابراهٌم75615

ناجح7457405437.5262.5381818.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةكرٌم  رمضان مظهر على75616

ناجح73.560395938.5270.0351819.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمحمد متولى عبدالحكٌم احمد75617

ناجح76.556.54052.540265.538181940جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمحمد محمود ضاحى محمود75618

ناجح7659405338266.039161840جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمحمود احمد فؤاد ٌوسف75619

ناجح77594058.538.5273.0371818.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمصطفى احمد على عبدالعال75620

ناجح77.560405939.5276.038181940جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمصطفى جابر حجازى اسماعٌل75621

ناجح76.557395840270.537181740جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمصطفى عبدالمعطى محمد بهنساوى75622

ناجح7456.539.559.539.5269.033181540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمعتز محمد عبدالعاطى عارف75623

ناجح7849405640263.0361815.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةٌحٌى جمال نوح السٌد75624

ناجح6743394633.5228.537161440جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةٌوسف البدرى جبرٌل عبدالاله75625

ناجح7242395127.5231.5351816.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةاسماء السٌد احمد ابراهٌم75626
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ناجح7960406038277.037181640جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةاالء احمد سعد محمد75627

ناجح7754406034.5265.5311817.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةامنٌه محمد السٌد رجب75628

ناجح7856.5405936269.5331816.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةانتصار اسماعٌل فوزى اسماعٌل75629

ناجح8060406039.5279.534181640جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةاٌه اسامه محمد عبدالرحٌم75630

ناجح7959.5405838274.5321816.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةبسمله ولٌد متولى توفٌق75631

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةدٌنا محمود عٌد محمد75632

ناجح7955.539.56036270.0311814.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةرحمه خٌرى عبدالعاطى حسانٌن75633

ناجح75.555405837265.5331816.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةرقٌه خالد  الضمرانى على75634

ناجح78594059.539.5276.0371816.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةرنا محمد منصور محمد75635

ناجح7858.5406038.5275.034181840جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةساره اسامه عبدالراضى احمد75636

ناجح8060406040280.037181840جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةسلمى سعد الدٌن دروٌش عبدهللا75637

ناجح8060406039.5279.5381818.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةشروق مجدى  محمد على75638

ناجح8060405939.5278.535181840جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةعائشه ممدوح عبدالرحٌم محمد75639

ناجح78.560405939.5277.0341815.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةفاطمه الزاهراء عصام عبدهللا محمد75640

ناجح7860406039.5277.536181640جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةفاطمه عصام محروس محمد75641

ناجح76.5594058.534.5268.5311815.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمرٌم اشرف بكر محمد75642

ناجح75.554.5405938.5267.5331818.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمرٌم ربٌع جمعه رزق75643

ناجح8060406040280.034181940جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمرٌم وائل احمد فؤاد75644

ناجح7860406039277.035181940جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمنه اشرف محمود السٌد75645

ناجح75574059.539.5271.034181940جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمنه السٌد عبدالرحمن على75646

ناجح7860406039277.033181940جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمنه هللا عالء محمد عبدالحمٌد75647
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ناجح77.560405840275.5361818.540جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمنه هللا ممدوح قاسم محمد75648

ناجح77604059.539275.535181940جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةمى عادل صالح احمد75649

ناجح74.553.537.55935.5260.034191840جرجامدرسة النهضة الخلوتٌة االسالمٌة الخاصةٌاسمٌن محمد حلمى محمد75650

ناجح73.547.537.55733248.533181640جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجااحمد السٌد عبدهللا محمد75651

ناجح72.555.535.55630.5250.034181840جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجااحمد جمال ثابت محمد75652

ناجح7047.533.557.532240.534181840جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجااحمد فالح دردٌر صادق75653

ناجح7146.5365430.5238.033181840جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجااحمد فاٌز عبد ربه السٌد75654

ناجح7554385739263.0341819.540جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاثابت رشاد على عبداللطٌف75655

ناجح75.5594059.539.5273.5361819.540جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجازٌاد منصور محمود احمد75656

ناجح73.55735.557.535.5259.0361818.540جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاسلٌمان ولٌد سلٌمان محمد75657

ناجح70.54535.556.532.5240.033181940جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاطه على عكاشه عبدالرحٌم75658

ناجح6048355635.5234.535181840جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاعبدالرحمن احمد جاد الرب احمد75659

ناجح7256.534.553.535.5252.035181840جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاعبدالرحمن هانى رفعت محمود75660

ناجح68.549355534.5242.035181840جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاعبدهللا محمد حربً السٌد75661

ناجح73543956.537.5260.036181840جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاعلى رشاد على عبداللطٌف75662

ناجح69.55539.55738259.0371816.540جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاعلى مصطفى على امٌن75663

ناجح75.558.539.56040273.536181640جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاعمر محمد عبدالرحٌم بهنسى75664

ناجح65.547.5375226228.039181640جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاكرٌم ضاحى عبدالغنى محمد75665

ناجح58.5433351.529.5215.535181840جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجامحمد بدوى فتحى عبدالحمٌد75666

ناجح60.5493353.533229.035161340جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجامحمد عبدالناصر محمد على75667

ناجح7151.539.556.538.5257.037181840جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجامحمود محمد ابوالمجد محمود75668
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ناجح76513958.539263.5371817.540جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجامحمود مخٌمر محمد محمد75669

ناجح77.557405939.5273.0371815.540جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجانصحى راضى نصحى ابو المجد75670

ناجح66.550385535.5245.0341816.540جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاهٌثم محمد جبرٌل عبدالموجود75671

ناجح72.554.5395333.5252.5371817.540جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجادنٌا احمد عبدالحمٌد احمد75672

ناجح71.553.5405033248.038181640جرجامدرسة الشروق الخاصة بجرجاسمر عبدالراضى نصحى ابو المجد75673

ناجح675436.546.529.5233.531.51818.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاابانوب رافت سٌفٌن حلٌم75674

ناجح71564059.532258.5391818.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااحمد ابو زٌد شحاته ابو زٌد75675

ناجح8060406040280.0371819.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااحمد الصاوى ابوالحمد احمد75676

ناجح75573959.537.5268.036181340جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااحمد على شحاته حسانٌن75677

ناجح7055.538.557.535256.5351613.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااحمد على كمال دٌاب75678

ناجح8059406040279.036181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااحمد محمد ابو المجد عمر75679

ناجح7858406039275.0381818.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااحمد محمد عبدالباسط عبدالعال75680

ناجح72.556.539.56037.5266.0371818.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااحمد محمد على عبدالسالم75681

ناجح8060406040280.0401919.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااحمد هشام على رشدى75682

ناجح8060406040280.0361919.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااسالم اشرف السٌد دنور75683

ناجح72.553375327.5243.0351817.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااسالم رائد ثروت احمد75684

ناجح74.555375326.5246.035161640جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااسالم مدحت سٌد محمد75685

ناجح71.548.538.550.528237.033181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااسماعٌل مسعد ٌونس محمد75686

ناجح73.545.538.548.538.5244.525181640جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااشرف عاطف تمام عبدالرحٌم75687

ناجح705138.55335.5248.036181640جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاانس عالء الدٌن مصطفى احمد75688

ناجح7054385534251.031181640جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاجاسم احمد جاهٌن محمد75689
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ناجح715535.55738256.535181740جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاجون سمٌر بشاى ابراهٌم75690

ناجح7351.536.554.532247.5331817.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاحسٌن اشرف على حسٌن75691

دور ثانى2713.513.582.564.5116420جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاخالد محمود صبرى سلٌمان75692

ناجح6434.525.54520.5189.523181340جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاخالد نور الدٌن عبدالودود مرس75693ً

ناجح765737.55930259.530181740جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجادٌفد صفوت هنرى فانوس75694

ناجح745836.554.528251.035181640جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاسلمان عادل احمد حسن75695

ناجح755938.55634.5263.0361816.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاشاهٌن عبداللطٌف حسن احمد75696

ناجح7659365134256.0331815.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعبدالباسط خالد عبدالباسط عبدالعال75697

ناجح73.558.53456.533.5256.0321813.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد عبداللطٌف75698

ناجح755738.55635.5262.0341817.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعبدالرءوف احمد شحاته سلٌم75699

ناجح806039.56039278.5331816.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعبدالرحمن اٌمن قناوى فارس75700

ناجح78.560406039.5278.0381817.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعبدالرحمن جمال امٌن خلٌفه75701

ناجح715835.543.532240.0371815.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعبدالرحمن قذافى محمد قناوى75702

ناجح70.555.539.55333.5252.0371813.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعبدالرحمن محمد عبدالحمٌد محمد75703

ناجح76.558406039273.538181840جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعبدهللا الدٌب ابراهٌم سالم75704

ناجح76.5604058.539.5274.5381817.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعبدهللا السٌد محمد حسٌن75705

ناجح7657.5406038271.538181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعبدهللا خبٌر احمد محمود75706

ناجح69564058.537.5261.038181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعبدالمولى ارفاعى عبدالمولى محمد75707

ناجح7560406040275.038181740جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعلى الدٌب ابراهٌم سالم75708

ناجح73.5584059.539270.033181840جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعماد سامى خلف عدلى75709

ناجح78584058.539273.5361814.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعمر احمد مدحت قرشى محمد75710
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ناجح7551.5405739262.5381814.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعمر محمد عبدالرحٌم ابو العال75711

ناجح7557.539.55639.5267.538181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاعمرو احمد السٌد رجب75712

ناجح65.553405638.5253.0331813.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجافام صفوت زكً واصف جاد هللا75713

ناجح6850.537.55439249.037181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاكرٌم محسن جاد الكرٌم75714

ناجح7454.5395637260.533181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاكٌرلس فهٌم مسعد معوض75715

ناجح74.5543952.538258.0331814.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمد احمد محمد على75716

ناجح77.558.5405836.5270.538181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمد اكرم ابو الفتوح سعد75717

ناجح7559405835.5267.5361813.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمد المشوادى عكاشه سلٌمان75718

ناجح71.5594059.539269.0381815.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمد خالد جادفواز مرزوق75719

ناجح75594059.539272.5381816.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمد رافت حلمى ابوالمجد75720

ناجح73.555.54055.538262.5381814.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمد رافت محمد حافظ75721

ناجح7342.54050.538.5244.5371613.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمد سعٌد محمد الدردٌرى احمد75722

ناجح54.552293521191.5301713.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمد صابر عبدالمبدى تغٌان75723

ناجح735738.55435.5258.0301814.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمد على احمد قاسم75724

ناجح695227.54721.5217.0391815.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمد محسن مظهر احمد75725

ناجح75.551345637253.5381814.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمد هشام محمد عصام75726

ناجح76.558406038.5273.035181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمود السٌد احمد عبدهللا75727

ناجح7750.53554.536253.037181440جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمود رجب محمود احمد75728

ناجح775534.56031257.534181340جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامحمود طارق فوزى بشرى75729

ناجح67.558.535.558.526.5246.534181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامصطفى ابو زٌد شحاته ابو زٌد75730

ناجح70.557365531.5250.033181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامصطفى حمدون نور الدٌن على75731
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ناجح7658.5365937.5267.036181640جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامصطفى محمود محمد على75732

ناجح74.55936.558.536.5265.032181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامعاذ اٌمن امام محمد75733

ناجح7556.5386037.5267.036.5181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامٌنا جورج نجٌب مرقص75734

ناجح76.55538.56035265.038.51814.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاٌسى سعد كامل فهمى75735

ناجح6957.5396032257.5351814.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاٌسى مٌخائل عبدالمسٌح سلٌمان75736

ناجح76.557.5405836.5268.5391814.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاٌوسف خالد فؤاد جالل75737

ناجح76.558.5405836269.0351814.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاٌوسف مدحت عز الدٌن محمد75738

ناجح77.56037.56031266.037181540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااروى ناصر عبدالرحٌم مصطفى75739

ناجح78604059.536273.537181640جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاامانى احمد محمد صدٌق75740

ناجح7860406038.5276.538181640جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجااٌه على احمد على75741

ناجح73563348.526236.5391816.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجابسمله احمد خلف هللا ابو زٌد75742

ناجح74.55936.545.535250.536181640جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجابسمله جمال جاد الكرٌم على75743

ناجح75.56039.559.538272.5391817.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجابسمله محمد محمود عبدهللا75744

ناجح775837.55738267.5391817.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجادٌنار محمد محمد دسوقى75745

ناجح78.56039.56040278.039181640جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجارنا مختار عبدالرحٌم متولى75746

ناجح78.56038.559.540276.539181840جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجارٌم سلطان احمد عباس75747

ناجح78.560396040277.5351812.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاسلمى خالد فؤاد جالل75748

ناجح7759365735264.0341815.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاشاهنده هانى مصطفى كمال75749

ناجح725838.557.536.5262.5391515.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاشٌماء ٌسرى احمد على75750

ناجح7859405940276.0391617.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامنه مؤمن عبدالحمٌد محمود75751

ناجح79604059.540278.5391715.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجامى مصطفى على احمد75752
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ناجح77604058.539.5275.0391518.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاندى بركات مطاوع عبدالاله75753

ناجح7760406040277.039152040جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاندى هوشام عزتلى عصمان75754

ناجح78.560405840276.5391619.540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجانور حماده عارف ابراهٌم75755

ناجح8059405940278.035171540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاهمس هالل ابراهٌم محمد75756

ناجح655534.55239245.534161540جرجامدرسة الزهراء الخاصة بجرجاوالء خالد صابر ابراهٌم75757

ناجح755338.55836260.534151540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةاحمد جاد الرب محمود عبدالرحمن75758

ناجح7854395837266.039171740البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةاحمد حسن رشاد محهد75759

ناجح76.5584059.537271.0391716.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةاحمد خالد القاضى عبدالاله75760

ناجح8060405940279.037171640البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةاحمد رافت زٌن العابدٌن جاد الكرٌم75761

ناجح78.5604059.540278.037171740البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةاحمد عادل ابو الوفا قندٌل75762

ناجح79604059.539.5278.037181440البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةاحمد محمد سٌد حسٌن75763

ناجح58.549385527.5228.034151540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةاسامه مجدى فهمى حسب النبى75764

ناجح70554055.531251.534141440البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةاٌمن عالء عبدالباسط عبداللطٌف75765

ناجح69.560405632.5258.032171640البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةبوال عماد فاٌز محروس75766

ناجح7959405637271.032181440البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةجرجس جاد حشمت لمعى75767

ناجح76.559405435.5265.034171540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةجمال عبدالناصر عز الدٌن احمد75768

ناجح78604056.535269.533171840البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةجون كامل ظرٌف كامل75769

ناجح72.55639.554.531253.5301616.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةحسام الحفناوى بكرى محمد75770

ناجح6853.5395640256.5331618.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةسراج الدٌن حمام مطاوع عبدالرحٌم75771

ناجح56463953.538232.535151740البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةعبدالرحمن اسعد خالف عبدالقادر75772

ناجح7856405640270.035181940البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةعربى احمد عربى مصطفى75773
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ناجح7658405739.5270.535171840البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةعزام ابو الفتوح محمود عزام75774

ناجح7358.538.56039.5269.534151840البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةعلى احمد عبدالظاهر احمد75775

ناجح66.547.5395936.5248.5391616.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةكرٌم الضبع عبدالمعطى سلٌمان75776

ناجح77.558406039274.5321717.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةكرٌم انور زكى الدٌن احمد75777

ناجح77.5574058.539272.0311618.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةكمال اٌهاب كمال على75778

ناجح78.560396039.5277.0331617.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمحمد ابراهٌم صالح فرغلى75779

ناجح52.55037.556.539235.531151640البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمحمد احمد ابراهٌم عبدالغنى75780

ناجح74583959.537.5268.0301617.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمحمد بدوى صبرى جبرٌل75781

ناجح7654.54059.539.5269.532161940البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمحمد تامر عزالدٌن محمود75782

ناجح72.5534057.540263.0371418.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمحمد حمام ثابت عالم75783

ناجح78.559406040277.5311617.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمحمد خالد محمد عبدالاله75784

ناجح5951.532.55032.5225.530141640البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمحمد صبرى حمٌد رجب75785

ناجح7756.5405940272.5331817.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمحمد عبده ابو الوفا ابو المجد75786

ناجح77533955.539263.5341517.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمحمد غرٌب عز العرب زكى75787

ناجح77.556406040273.5341618.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمحمد محمود البدرى نور الدٌن75788

ناجح77.558.54055.539.5271.032171840البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمحمود عبدالعزٌز عبدالجلٌل اسماعٌل75789

ناجح74.558.5395939270.0341618.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمصطفى محمد نجٌب احمد75790

ناجح6853405840259.0341814.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمعتصم ممدوح عزالعرب محمود75791

ناجح7960406040279.0341518.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةمهند القذافى جاد الكرٌم عبدالمبدى75792

ناجح7257405838265.033161740البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةنور احمد خضرى عبدالاله75793

ناجح64.542374633.5223.031151540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةٌوسف ثروت فؤاد عبدالقادر75794
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ناجح7357.5405937266.5341516.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةٌوسف ٌاسر محمد احمد75795

ناجح8060406040280.039181940البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةبسنت محمد جالل احمد75796

ناجح7960406040279.039181840البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةرنٌم محمد سٌد حسٌن75797

ناجح78604059.540277.5391618.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةسما عالء الدٌن عفٌفى محمود75798

ناجح79604059.540278.537171840البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةشروق احمد دسوقى محمد75799

ناجح8060405740277.038181940البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةشهد حمدى شاهٌن عبدالشافى75800

ناجح68.54938.55237245.040181840البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةعائشه فتحى على مصطفى75801

ناجح71.54037.551.537237.5361817.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةعلٌاء عبدالحفٌظ احمد هالل75802ً

ناجح79.558.539.558.539275.0381819.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةلمٌس احمد معروف عبدالرحمن75803

ناجح806039.56040279.5391819.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةملك احمد عكاشه احمد75804

ناجح8060405840278.0401819.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةملك اسماعٌل عبدالعال على75805

ناجح786039.557.539.5274.5391819.540البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةملك محمد عبداللطٌف محمد75806

ناجح805939.557.540276.037181840البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةنور محسن سٌف النصر عبدالاله75807

ناجح7958.538.557.540273.539181940البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةهدى فوزى على محمد75808

ناجح80594059.540278.539181940البلينامدرسة الدكتور احمد ابو خلٌل الخاصةٌاسمٌن اٌمن العقبى نور الدٌن75809

ناجح6958.535.555.535.5254.030.51815.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةابانوب راغب عبٌدهللا شنوده75810

ناجح6244.532.55129.5219.5331714.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةاحمد حسام عبدالقوى امام75811

ناجح65.55837.557.534.5253.0341815.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةاحمد خلف جابر الشمندي75812

ناجح76.55938.55938.5271.5401815.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةاحمد عبدالخالد احمد محمود75813

ناجح59503555.530.5230.034181540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةاحمد عبدالناصر صابر عبدالشافى75814

ناجح76.55536.56038.5266.532181540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةاحمد عطاى كمال كمال الدٌن75815
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ناجح5852.533.553.530.5228.0341414.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةبهاء عادل عابدٌن السٌد75816

ناجح645634.554.531240.0341614.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةبهاء محمد صدقً عصران75817

ناجح73.557.5385939267.0351814.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةجابر محمد جابر على75818

ناجح62.553.532.552.532.5233.536181540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةجاد البدرى جاد محمد75819

ناجح75.552.537.549.538253.035181640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةجمال محمود على احمد75820

ناجح7658395438.5265.533181640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةحسٌن عبدالرحمن صبرى محمد75821

ناجح785738.551.536.5261.5331815.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةخالد اسعد فوزى رٌاض75822

ناجح78.557355432.5257.035181440البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةخالد عبدالمحسن البدرى ابوالمكارم75823

ناجح69.555.5375534.5251.531171640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةزٌاد خلف احمد محمود75824

ناجح70593554.537.5256.037181640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةزٌاد عالء احمد على75825

ناجح6855.5355535248.537181640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةشرٌف عصام حسٌن السٌد75826

ناجح745034.55531244.535181540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةصبرى نادر ابوالوفا حسن75827

ناجح7154.538.55830252.034191640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةعاصم خلف هللا عبدالعاطى محمد75828

ناجح60.548365429.5228.034181740البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةعبدالكرٌم مدٌن المفتى احمد75829

ناجح71.55735.56035.5259.536181640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةعبدهللا عالء احمد على75830

ناجح67.5533458.529242.034181540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةعبدالهادى على عثمان امٌن75831

ناجح7555.53959.533262.037181740البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةعبدالوهاب الشمندي عبدالوهاب الشمندي75832

ناجح65.557.53752.531243.5351815.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةعثمان حارس عثمان عسران75833

ناجح7556.537.558.534.5262.035181540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةعزام اسامه احمد عبدالمجٌد75834

ناجح785637.56039270.535181540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةعمر السمان احمد محمود75835

ناجح7760406038.5275.538181640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةعمر عابدٌن محمد السٌد75836
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ناجح7354386032.5257.539181640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةعمر محمد صابر عبدالاله75837

ناجح705838.55834.5259.037181740البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةعمر مؤمن عبٌد على75838

ناجح755538.555.536260.038181540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةفٌلوباتٌر جمال نصرى عبدالمالك75839

ناجح68.558.537.55638258.535161640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةكرٌم عبدالهادى قرقار على75840

ناجح77.558395739.5271.036181840البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةمبارك عبدالموجود محمد احمد75841

ناجح79593959.538.5275.038181840البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةمحمد احمد ابراهٌم الشمندي75842

ناجح69.555395733.5254.036181640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةمحمد النمٌرى عبدالصبور عبداللطٌف75843

ناجح785539.55934265.538181640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةمحمد جمال عمر محمد75844

ناجح76.55939.55939273.0351617.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةمحمد حازم محمد احمد75845

ناجح71.556.5385833257.0381817.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةمحمد ناصر نورالدٌن احمد75846

ناجح785938.55937.5272.0361816.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةمحمود محمد احمد النمر75847

ناجح71.554.5405829253.037181740البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةمصطفى مرتضى عزالدٌن محمود75848

ناجح6654.53758.534.5250.532.5181840البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةمقار عادل مسعد حسب هللا75849

ناجح61.551.5365230231.031.5181640البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةمٌنا بخٌت عوض شاكر75850

ناجح76.555.538.55935264.536181840البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةٌوسف عبدالمؤمن حسن محمود75851

ناجح6954.5405738.5259.031.5181840البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةٌوسف فؤاد منصور جورجى75852

ناجح78.560405939.5277.033171840البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةدنٌا ثروت محمود محمد75853

ناجح8060405940279.037181740البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةسلمى على جابر على75854

ناجح73.545.53955.528241.535171740البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةسهام صبحى غالب رمزى75855

ناجح8060406040280.038191840البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةشروق اٌمن الداكر حمدون75856

ناجح7957.5405839.5274.037191840البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةشهد خالد احمد اسماعٌل75857
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ناجح76.559.5405938.5273.535191840البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةشهد عصام حسٌن السٌد75858

ناجح68.552.53656.525238.5331816.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةشهد ولٌد محمود احمد75859

ناجح73.554.54057.532257.535191740البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةفاطمه طارق صابر رسالن75860

ناجح73.556.5405634260.0351918.540البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةمنار عفٌفى عبدالحمٌد ابوالحسن75861

ناجح8060406040280.039171740املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهاحمد جمال عبداللطٌف نجم الدٌن75862

ناجح8060406040280.040191640املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهاحمد حسٌن حسن محمد75863

ناجح8060406040280.040191640املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهاحمد سٌد محمد عل75864ً

ناجح8059406038277.038181640املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهاحمد محمد حسٌن احمد75865

ناجح8060406038278.0391815.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهاخنوخ انور واصف مرجان75866

ناجح7960406039278.039161940املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهارمٌا امجد مسعد عازر75867

ناجح79.559386039275.539181540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهافراٌم مرقس صبحى فلتس75868

ناجح8059406038277.0341615.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهبراء احمد رفعت صدٌق75869

ناجح80604059.538277.538191540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهجرجس اٌهاب ادوار وهٌب75870

ناجح8060406040280.037191640املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهجرجس صبرى محروس صبحى75871

ناجح8060406039.5279.5371715.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهحسن محمد حسٌن عبدهللا75872

ناجح76.560406039.5276.040191640املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهحسن ٌسرى عبداللطٌف على75873

ناجح8060406039279.0401915.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهحمدى عالء الدٌن حمدى محمد75874

ناجح8060406040280.0391917.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهعبدالرحمن احمد عبدالوهاب عبدالبارى75875

ناجح8060406039279.040191740املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهعلى محمد محمود عبداللطٌف75876

ناجح8058405939.5276.5401917.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهعلً عاصم عبداللطٌف نجم الدٌن75877

ناجح8060406040280.040181740املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهعماد الدٌن احمد شعالن عبدالعزٌز75878
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ناجح8059406040279.0401817.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهعمر حربى رشاد محمد75879

ناجح7960406040279.039191740املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهعمرو حمدان سعد حماده75880

ناجح73593759.534262.5371515.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهفارس حامد بخٌت حامد75881

ناجح75.55939.559.532265.534151640املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهفٌصل فتوح محمد احمد75882

ناجح796039.55836272.5371817.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهكٌرلس انور ابراهٌم توفٌق75883

ناجح8060405836274.035.5181840املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهكٌرلس رومانى لبٌب رسن75884

ناجح8060405835273.034.5191940املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهكٌرلس مدحت فهمى سعٌد75885

ناجح8060406040280.038171940املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهمحمد حماده على محمود75886

ناجح8060406040280.0381718.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهمحمود خالد محمود صابر75887

ناجح8060406040280.0381718.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهمحمود مدحت نعمان عبدالسمٌع75888

ناجح8060406040280.0391918.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهٌوسف صفوت ٌوسف احمد75889

ناجح8059406040279.039191640املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهامل فٌصل محمد على75890

ناجح7559406037271.035191840املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهاٌمان عادل سمعان عبده75891

ناجح8060406040280.0391918.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهاٌه احمد اسعد احمد75892

ناجح79604052.534265.5401917.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهحبٌبه خٌرى على احمد75893

ناجح8060406040280.0401919.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهزهراء احمد محمود محمد75894

ناجح8060406040280.039191840املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهمرٌم على جابر حسن75895

ناجح8060406040280.036.5191840املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهمرٌم مجدى كمال توفٌق75896

ناجح8060406040280.040191940املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهمنه هللا قدرى على احمد75897

ناجح8060406040280.040191840املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهمنه هللا ماهر عجمى محمد75898

ناجح8060406040280.040191740املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهمى عالء بخٌت سالم75899
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ناجح8060406040280.0351816.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهنهً محمود ابراهٌم حسن75900

ناجح8060405939278.038191840املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاههاجر عاصم عبداللطٌف نجم الدٌن75901

ناجح79.560406040279.5381916.540املنشأةمدرسة اللغات الرسمٌة التجرٌبة بالمنشاهٌاسمٌن صالح شعبان عبدالحمٌد75902

ناجح75.557.5405533261.038191940جرجامدرسة االبعادٌة الرسمٌة اللغاتاحمد اٌمن انور محمد75903

ناجح78594059.539.5276.035.51919.540جرجامدرسة االبعادٌة الرسمٌة اللغاتجورج حشمت صبحى شنوده75904

ناجح79.558.5406040278.0391919.540جرجامدرسة االبعادٌة الرسمٌة اللغاتعبدالرحمن محمد جمال حماٌه75905

ناجح77.560405235264.5391918.540جرجامدرسة االبعادٌة الرسمٌة اللغاتعلى مصطفى ٌونس خالد75906

ناجح7558.54051.536261.037171940جرجامدرسة االبعادٌة الرسمٌة اللغاتمهند طارق على رمضان البارودى75907

ناجح74.55739.555.539265.5361918.540جرجامدرسة االبعادٌة الرسمٌة اللغاتمٌنا االمٌر ارتكى رٌاض75908

ناجح7556405739267.039191940جرجامدرسة االبعادٌة الرسمٌة اللغاترحاب محمود عبدالحمٌد خلٌل75909

ناجح75594058.536268.539191940جرجامدرسة االبعادٌة الرسمٌة اللغاترفٌده محمد احمد احمد75910

ناجح7960406039278.039191940جرجامدرسة االبعادٌة الرسمٌة اللغاتمرٌم طارق حسن عبدالحمٌد75911

ناجح7958.54055.536269.039191940جرجامدرسة االبعادٌة الرسمٌة اللغاتملك اٌمن محمد سٌد احمد75912

ناجح72583952.536257.5371717.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتابرام بنٌامٌن جرجس فخرى75913

ناجح77.5604058.539.5275.5381715.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتارسانى عونى متجلى عجٌب75914

ناجح7860405939.5276.535.51615.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتافراٌم اٌهاب حشمت عجٌب75915

ناجح77.560406039276.535.51817.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتاندرو اٌهاب شوقى راغب75916

ناجح78.559406039.5277.038161740البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتتوماس مٌالد صبرى فرج75917

ناجح78.558.5406040277.037.51817.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتجورج عاطف شهدى دٌسه75918

ناجح7654395640265.037.51817.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتشادى شنوده بشٌر كامل75919

ناجح7857.5405740272.537.51617.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتفادى مٌالد ظرٌف عوض75920
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ناجح78574057.539271.537.5191740البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتفهمى فرٌد فهمى حبٌب75921

ناجح78594058.539274.537.51716.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتمارك اٌمن صالح محارب75922

ناجح79604058.540277.537.5191740البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتماٌكل مٌشٌل صادق سدراك75923

ناجح7960406040279.0401616.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتمٌنا اٌمن جرجس عبدالشهٌد75924

ناجح7960406040279.040181740البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتمٌنا محسن بخٌت محارب75925

ناجح8059406039.5278.539181740البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتنور احمد نور الدٌن شٌبه75926

ناجح8060406040280.040181740البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتٌسى بهجت نصحى رزق75927

ناجح77.5594057.538272.0381616.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتجومانا مٌشٌل الضبع هارون75928

ناجح8059.54059.539278.037181740البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتحبٌبه احمد شٌبه عبدالرحمن75929

ناجح79.5594055.538272.038191740البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاترجاء عماد صبرى فرج75930

ناجح8059406038277.038181840البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتروان على عزالدٌن محمود75931

ناجح70.5573952.536255.033191740البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتشهد على عبدالرحٌم على75932

ناجح80604059.539278.5381615.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتفٌرٌنا امجد حسنى جاب هللا75933

ناجح8060405940279.0381617.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتماكرٌنا مٌشٌل صادق سدراك75934

ناجح79.559405938275.5381917.540البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتمرٌم جمال احمد السمان75935

ناجح78.5594057.539274.033181740البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتمرٌم حموده نور الدٌن شٌبه75936

ناجح79.560406039278.538191740البلينامدرسة البلٌنا الرسمٌة للغاتندٌن حسن ابراهٌم احمد75937

ناجح8059.5405939.5278.0361919.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  ابانوب اشرف شهٌد سامى75938

ناجح7660405935270.0381819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  ابوالحسن ٌسن محمد فتحى مصطفى75939

ناجح77604056.538271.5381919.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  احمد راضى شعبان محمود75940

ناجح8059.54056.538274.0391919.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  احمد شمس الدٌن فاٌز على75941
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ناجح805638.55837269.5371919.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  احمد عادل احمد عبده75942

ناجح80594058.539276.5391919.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  احمد عطٌفى هابٌل على75943

ناجح80594057.540276.539172040البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  احمد على جابر على75944

ناجح7659.539.559.538272.5351919.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  احمد فالح احمد بطٌخ75945

ناجح79.559.5406039.5278.5391919.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  احمد محسن جاد الكرٌم الراعى75946

ناجح8059405839276.038192040البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  اسماعٌل عمر ٌوسف ابو زٌد75947

ناجح80604059.539.5279.039192040البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  اسماعٌل ٌاسر اسماعٌل احمد75948

ناجح79.558.54052.539269.538192040البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  جابر عفت جابر احمد75949

ناجح77.559.5405939275.038182040البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  حسام البدرى منصور اسماعٌل75950

ناجح78604059.539.5277.0391819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  خالد محمد عثمان صابر75951

ناجح7659.5405940274.5371818.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  خالد ولٌد عبدالحق عبدالمبدى75952

ناجح76.559.53958.539272.537181940البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  سلطان مصطفى احمد السٌد75953

ناجح7959.54059.537275.036.51819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  شادى عبدالمسٌح ناشد خلٌل75954

ناجح76.559.53958.539272.5351817.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  طه حسٌن عبده احمد75955

ناجح8060405839.5277.5381819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  طه صابر احمد محمد75956

ناجح77.560405639.5273.0351818.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  عبدالرحمن احمد حمدان احمد75957

ناجح7758.54054.537267.0391818.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  عبدالرحمن الزناتى عبدالحافظ عبدالرحمن75958

ناجح77.560405838273.537182040البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  عبدالصبور الصباح عبدالصبور عبداللطٌف75959

ناجح786039.559.539.5276.5371819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  عبدهللا الصباح عبدالصبور عبداللطٌف75960

ناجح776038.56039274.5301819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  عبدالهادى اٌمن سٌف الملوك حسانٌن75961

ناجح7860386039.5275.5311819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  على اسامه على محمود75962
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ناجح8060406040280.034181940البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  على اشرف على ماهر محمد75963

ناجح78.55938.56039275.0351819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  كرٌم محمود صدٌق ابوالحسن75964

ناجح8060396040279.036.51819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  كٌرلس مٌنا وردى طونى75965

ناجح8060396039278.034181940البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  محمد ثروت محمد عبدهللا75966

ناجح77.55838.559.537270.5361819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  محمد رفاعى صدٌق ابو زٌد75967

ناجح78.560395939275.5361819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  محمد شعبان عابدٌن سرحان75968

ناجح8060406040280.0391819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  محمد عبدالسمٌع محمد عبدالرحمن75969

ناجح78.560406040278.5381819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  محمد عالء الدٌن على احمد75970

ناجح806038.56040278.5381819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  محمد ناصر رمضان احمد75971

ناجح806038.56040278.5371819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  مروان ممدوح عبده عبدالراضى75972

ناجح785838.56039.5274.0361819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  مصطفى ابراهٌم عبدالرسول احمد75973

ناجح776038.559.539274.0341819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  مصطفى عادل عبدالمعطى على75974

ناجح7959396039276.0351819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  مٌنا رشاد انٌس زقه75975

ناجح78.560406040278.5371819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  هشام عباس هاشم خلٌفه75976

ناجح78.560396040277.5371819.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  همام بركات ثابت نور الدٌن75977

ناجح77.560406039.5277.035181940البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  ٌوسف احمد مدثر عبداللطٌف احمد75978

ناجح7860396039276.0351818.540البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  امٌمه عصام حشمت محمود75979

ناجح78.560396039276.534181940البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  سعاد احمد ابو السعود احمد75980

ناجح8060396039.5278.533.5181940البلينامدرسة بردٌس الرسمٌة اللغات  مارتٌنا عماد عدلى رزق75981

ناجح6348364934230.034161836املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمرٌم ابراهٌم سرٌان بولس75982

ناجح50472543.521.5187.034171536جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمد خلف محمد على75983

(1128)



ناجح5039.526.54228.5186.531131436جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنامام على جالل حامد75984

ناجح67.555.53043.529.5226.031181336جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنكرٌم احمد محمد احمد75985

ناجح48.5452948.524.5195.534161436جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنحسٌن محمد السهولى عبدالمنعم75986

ناجح4945.52948.524196.0341414.536جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنرائد شاذلى عبدالعزٌز على75987

ناجح4637344928194.030161536جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةاحمد خلف عبدالراضى احمد75988

ناجح46.539.537.54926.5199.030151536جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةعبدهللا عزالدٌن محمد عالم 75989

ناجح52.54337.55231.5216.5311815.536جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةسحر ثروت راشد متولى75990

ناجح57.54637.551.529.5222.0331814.536جرجامدرسة نجع عسٌرى االعدادٌة المشتركةرضوه السٌد عبدالكرٌم حسن 75991

ناجح7152.53148.525228.032181836جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةنرمٌن القذافى محمود عباس 75992

ناجح50482838.527.5192.030141536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىإبراهٌم عبد الرحٌم احمد عبد الرحٌم75993

ناجح493830.53323.5174.028151336البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمد مصلح عز الدٌن محمد75994

ناجح59.536313820184.530131336البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمحمود قناوى احمد قناوى75995

ناجح4030203020140.020101020البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىمختار حلبص عباس مختار75996

ناجح59452547.528204.5321715.536جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد السٌد محمد الشاذلى75997

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنخالد عادل محمد احمد 75998

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدهللا عارف ابوعمره عبداللطٌف75999

ناجح6446.5284928215.536141636جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنفهد عبدالحمٌد احمد على76000

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد على محمد محمد76001

ناجح63.547.52945.528213.5331415.536جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود جمال ابوالحمد معوض76002

ناجح4635.52546.527180.0301314.536جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود حسن محمد محمود76003

ناجح4030203020140.020101020جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود محمد عزت محمود76004
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ناجح403824.54625173.5311315.536جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد مصطفى عبدالرحمن على76005

ناجح6751.52950.528226.033141536جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناٌهاب خالد محمد عبدالكرٌم76006

ناجح53.54227.54728.5198.531141436جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعلى احمد ابوالوفا مطاوع76007

ناجح4036.524.54625172.031131636جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود مصطفى عبدالرحمن على76008

ناجح4737.52443.525177.0261214.536جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنولٌد خالد محمد محمود76009

ناجح79.558.538.55939.5275.0391717.536البلينامدرسة التحرٌر االعدادٌة المشتركة نرمٌن اٌمن السٌد عارف76010

ناجح52.539.53138.527188.5311412.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنابراهٌم قرشى محمد على76011

ناجح4640.523.540.530.5181.0291212.536جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌناسالم الصٌاد عزقالنى رشوان76012

ناجح72.55433.54028228.0351516.536البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىدالٌا محمد حمدان كرٌم76013

ناجح614933.552.533229.035171836جرجامدرسة بيت عالم للتعليم االساسىمحمد خالد بدوى كمال 76014

ناجح71.54337.557.536.5246.036161836املنشأةمدرسة الرويهب االعدادية المشتركةمحمود احمد خلف هللا محمد76015

ناجح75.553.537.557.538.5262.538171836املنشأةمدرسة الرويهب االعدادية المشتركةساره احمد خلف هللا محمد76016

ناجح5231.537.534.523178.532151936جرجامدرسة الشيماء االعدادية بناتفرحة السيد احمد محمد76017

ناجح60.5453037.524.5197.525.51611.539البلينامدرسة يعقوب للتعليم االساسىحبيبه ابوعمره ثابت على76018

دور ثانى4030203020140.020101020املنشأةاسماء موسى ثابت عبدالمجيد76019

ناجح494835.55229.5214.03215املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحسٌن اشرف سٌد ٌمن76600ً

ناجح50.548.529.54528201.53014املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنحمدي اشرف سٌد عبدهللا76601

ناجح63.55036.548.530.5229.03216املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالباسط محمد احمد عبدالباسط76602

ناجح52.543.53346.528.5204.03213املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعبدالرحمن عبده اسماعٌل محمد76603

ناجح64.545.53848.534.5231.03617املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنعماد البدري عبدهللا جالس76604

ناجح65.545.5385033.5232.53616املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد عبدالحمٌد عثمان فراج76605
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ناجح44.545223820169.53115املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد محمود عبدالنعٌم خلٌفه76606

ناجح40472740.520174.52814املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمد محمود محمد مهدي76607

ناجح50.552.53143.528.5206.03014املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمحمود بخٌت محمد مهدى76608

ناجح4144.527.54428.5185.53214املنشأةمدرسة المنشاة االعدادٌة القدٌمة بنٌنمرعى محمود على ابوزٌد76609

ناجح64453642.529.5217.03215املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناحمد عبدالمغٌث ابو العال احمد76610

ناجح6250.526.544.526209.53414املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌناسماعٌل محمد جابر محمد76611

ناجح7153.537.551.532245.53614املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنحمدي احمد سعد احمد76612

ناجح5747.528.548.527208.53215املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنخلٌفه بخٌت ابو العال خلٌفه76613

ناجح6950374830234.03415املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنسامح انور عبدالنور سٌدهم76614

ناجح644933.549.528224.03114املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنضاحً صالح ابو المجد عمار76615

ناجح6145.526.55027210.03115املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنعلى خلف على دروٌش76616

ناجح6550.534.54929.5228.53614املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنكٌرلس رومانً نظٌر فهٌم76617

ناجح72.551.5385129242.03315املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد حسن صابر عبدالموجود76618

ناجح7744395430.5244.53615املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد حسن عبدهللا خلٌفه76619

ناجح75.55238.55730.5253.53815املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد حسن محمد فاضل76620

ناجح72433748.528.5229.03415املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمد خلٌفه عبدالهادي خلف هللا76621

ناجح60.54528.541.528203.53114املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌنمحمود سٌد شعبان عبدالموجود76622

ناجح60.549.537.542.529.5219.53014املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الجدٌدة بنٌننجم الدٌن خالد نجم الدٌن محمد76623

ناجح69493556.530239.53115املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة الحدٌثة بنٌنعلى محمد عبدالرحمن عبداللطٌف76624

ناجح56.547.5364729216.03716املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاسماء احمد عقل حسن76625

ناجح745338.556.535.5257.53817املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتامانً محمد عٌد عبدهللا76626
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ناجح7246.538.549.531237.53716املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتاٌمان بدٌوي رٌاض محمود76627

ناجح67.545394533229.53716املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتبخٌته علً محمد عل76628ً

ناجح7450.5385534251.53917املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتدعاء ناصر حسن عبداللطٌف76629

ناجح56.545.5334132.5208.53916املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتسحر سمٌر محمود مرسى76630

ناجح74.546.53643.535235.53817املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتشهنده مصطفً محمد عبدالحمٌد76631

ناجح7856.538.556.540269.53818املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتمنار سامح جابر عبدهللا76632

ناجح785639.55739.5270.03817املنشأةمدرسة المنشاه االعدادٌة بناتنرمٌن جاد عبدالرحٌم على76633

ناجح75.544.54058.539.5258.03917املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتعزٌزه قناوى محمد عبدهللا76634

ناجح77.548.54057.540263.53616املنشأةمدرسة أسماء بنت ابى بكر  االعدادٌة بناتشٌماء رفعت شرقاوى حامد76635

ناجح4030203020140.02010املنشأةمدرسة العنبرية االعدادية المشتركةحسن محمد ابو العال محمد76636

ناجح75.557.5395637265.03817املنشأةمدرسة روافع العٌساوٌة االعدادٌة بناتاٌه على عبداللطٌف حسن76637

ناجح51.533.531.54224.5183.03313املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاٌمن وجٌه محمد سالمه76638

ناجح4940295027195.03214املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةاحمد علً صابر محمد76639

ناجح63.535.530.54827204.53316املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةحسام احمد السٌد احمد76640

ناجح543831.541.526191.03016املنشأةمدرسة خارفة المنشاة االعدادٌة المشتركةمحمود خلٌفه محمد زٌدان76641

ناجح64.5463146.521.5209.53116املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةكرم عبده حامد محمد76642

ناجح6846.530.543.521.5210.03416املنشأةمدرسة نجع القنطرة االعدادٌة المشتركةساره عشرى جالل عبدالحمٌد76643

ناجح5142.529.549.529201.53114املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةابراهٌم عادل محمد قاسم76644

ناجح56.546.525.54825.5202.03213املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاحمد حلمى حمدان حلمى76645

ناجح543928.54221184.52714املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاشرف محمود عبدالاله شكرى76646

ناجح54422841.520.5186.03014املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةالحسٌن على عبدالراضى ابراهٌم76647
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ناجح55362837.523.5180.03115املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةاٌهاب ناصر عبدالعال ابوالفضل76648

ناجح574224.53822183.52713املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةسلٌمان على سلٌمان احمد76649

ناجح53.5422845.520.5189.53116املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةشرٌف عبدالباقى عثمان حالوه76650

ناجح45.540.52536.521.5169.02917املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةطلعت ابراهٌم محمد ابراهٌم76651

ناجح50.53727.54524184.03116املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةفتحى على محمد الحامدى76652

ناجح6345314727.5213.53116املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةكرم احمد محمود عبدالباقى76653

ناجح5941.527.54423195.03116املنشأةمدرسة االحاٌوة غرب االعدادٌة المشتركةمحمود كحالوى جابر على76654

ناجح64.554325334237.53818املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةحازم محمد خلف محمد76655

ناجح7053.532.55032.5238.53818املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةحمزه محمد محمد عبدالرحٌم76656

ناجح61.550.530.54832222.53118املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةخلف هللا سٌد خلف هللا عل76657ً

ناجح6856.5325134241.53618املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌم بخٌت فرغلً محمد76658

ناجح64.552.53150.532230.53516املنشأةمدرسة العسٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفً عبده رجب عثمان76659

ناجح5442.52643.527.5193.53116املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةعلى احمد ابوالفضل عباس76660

ناجح58.54127.54524.5196.53414املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةمظهر االمٌر كامل صابر76661

ناجح5951295029.5218.53216املنشأةمدرسة نجع طوخ االعدادٌة المشتركةناصر محمد على محمد76662

ناجح73.556.536.558.539264.03318املنشأةمدرسة النوٌرات االعدادٌة المشتركةنهى عبدالرحمن عبدالمجٌد محمود76663

ناجح7552.536.556.532252.52918املنشأة ٌناٌر للتعلٌم االساسى 25مدرسة وائل اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل76664

ناجح73.555.537.554.537258.03518املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةجمال الدٌن سٌد جمال الدٌن حسن76665

ناجح645337.553.537245.03118املنشأةمدرسة اوالد جبارة االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز رافت رمضان نصر76666

ناجح61.552.531.549.529.5224.53114املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةفارس محمد نور الدٌن احمد76667

ناجح7256.537.55840264.03718املنشأةمدرسة الطود والقلعاٌة االعدادٌة المشتركةمنال عبدالجواد محمود ابراهٌم76668
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ناجح60.547.53752.535232.53417املنشأةمدرسة اوالد حمزة للتعلٌم االساسى حاتم عبدالعلٌم ابوزٌد محمد76669

ناجح624334.548.529217.03318املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةجمال عالء احمد محمد76670

ناجح6043.533.551.533221.53118املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةحسنى احمد محمد محمد76671

ناجح6850345231.5235.53518املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعابدٌن نصر الدٌن عابدٌن ابو المجد76672

ناجح61.540.533.54927211.53418املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد عبدالحمٌد احمد76673

ناجح654234.551.529.5222.53418املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد بدوى احمد السٌد76674

ناجح67.549.533.551.533235.03318املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان محمد حسن76675

ناجح644933.551.528.5226.53518املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالروؤف ابراهٌم دٌاب76676

ناجح65.550.53551.533.5236.03318املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى خلف عشرى السٌد76677

ناجح7351.5385940261.53518املنشأةمدرسة العجوبٌة االعدادٌة المشتركةاٌه على عبدهللا محمد76678

ناجح4050.5315126.5199.02818املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةابراهٌم حسن فؤاد السٌد76679

ناجح58493150.529.5218.02818املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةفارس نور الدٌن نصر نورالدٌن76680

ناجح404831.549.527196.03218املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمود احمد توفٌق السٌد76681

ناجح575031.553.528220.03016املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمحمود ثابت محمد سلٌمان76682

ناجح59.55130.55029220.03118املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةمصطفى خضٌرى خلف هللا خضٌرى76683

ناجح59.549.528.54627.5211.03118املنشأةمدرسة اوالد على  للتعلٌم االساسى بأوالد حمزةوفاء ابواللٌل اسماعٌل عثمان76684

ناجح4748.5334726.5202.02916املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد عبدهللا عطٌه عبدهللا76685

ناجح5947.53349.529.5218.52916املنشأةمدرسة نجع الدٌر االعدادٌة المشتركةعلى عاطف جابر محمد76686

ناجح55.552364434.5222.03418املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةعبدالقادر ماٌز عبدالقادر عبدالموجود76687

ناجح665536.556.536.5250.53416املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةابراهٌم حسن محمد محمد76688

ناجح574636.55136226.53518املنشأةمدرسة نجع جبرة االعدادٌة المشتركةالسٌد احمد محمد السٌد76689
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ناجح655035.55329.5233.03618املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةالباشا خلف محمد سٌداحمد76690

ناجح56483242.521199.53018املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرمضان عصام رمضان عبدالمجٌد76691

ناجح554731.543.520.5197.53116املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمود محمد فواز76692

ناجح69.556355426240.53318املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةامٌره سٌداحمد محمد شٌخون76693

ناجح76.55637.55330253.03218املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةرضا ناصر سالم محمد76694

ناجح77.55937.55532.5261.53318املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةسكٌنه محمد فرج همام76695

ناجح7859.53857.538.5271.53718املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةصبرٌن عبدالنبى رمضان عبدالمجٌد76696

ناجح7658.537.55634262.03518املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةمٌسون حنفى محمود عبدالراضى76697

ناجح775837.55336261.53619املنشأةمدرسة الخنانسة غرب االعدادٌة المشتركةنورهان ممدوح امٌن عبدالغنى76698

ناجح46.555365132220.53118املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةخالد العربى فتوح صابر76699

ناجح5855385436.5241.53916املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةزكرٌا محمد كمال احمد76700

ناجح6459.5375135.5247.03719املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد على76701

ناجح76553854.536259.53818املنشأةمدرسة أوالد سالمه االعدادٌة المشتركةٌارا مختار بٌومى عبدالمتجلى76702

ناجح48.53927.54229.5186.53118املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمحمد على احمد على76703

ناجح5153.533.543.530211.53017املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌننور هانى رزق جاد76704

ناجح64.552.530.547.533.5228.53918املنشأةمدرسة الحرٌزات الغربٌة االعدادٌة بنٌنمرٌم اشرف منصور سروٌل76705

ناجح6053.527.55730228.03116املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةجاسم محمد سلٌم عرفات76706

ناجح6554.528.558.537.5244.03317املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةحمزه عبدالحفٌظ فاروق صادق76707

ناجح76.554.5375539262.03817املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةحواس احمد محمد مخٌمر76708

ناجح49.551.530.555.534221.03417املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةخلٌفه حسن ابو الوفا خلٌفه76709

ناجح68.558.53759.538.5262.04018املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةعاطف عبدالراضً احمد عبدالرحٌم76710
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ناجح565535.557.535239.03317املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةفوزي محمد مصري فواز76711

ناجح6252365937246.03416املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد جبرٌل حمدان عٌسى76712

ناجح5539305333.5210.53316املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةمحمد عزالدٌن عبدهللا عزالدٌن76713

ناجح78.55638.55938.5270.53917املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةاسماء على محمد محمد76714

ناجح805338.556.539267.03919املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةانوار محمود فرج احمد76715

ناجح6954.536.558.537255.53418املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةجٌهان متري شكري بخٌت76716

ناجح7252.537.55837.5257.53317املنشأةمدرسة الشواولة االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالناصر ابو المجد عبدالعال76717

ناجح5646.529.549.531212.53117املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىهشام عبدالاله ٌاسٌن محمد76718

ناجح66.541.529.542.529209.03419املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىساره جعفر السٌد حمٌد76719

ناجح7552375036250.03718املنشأةمدرسة اوالد الحاج  جاد هللا خلٌل للتعلٌم االساسىسعاد نصار جمال رضوان76720

ناجح48.539.529.53925.5182.03317املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةتوماس مكرم شفٌق عبدالمالك76721

ناجح423726.536.522.5164.53016املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةحسٌن النمٌرى صادق عبداللطٌف76722

ناجح6040.531.538.526196.53317املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةشهاب ناصر احمد محمود76723

ناجح55.539.53041.527.5194.03417املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةفهمى عادل الدٌب فهمى76724

ناجح54.539.5303827.5189.53217املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد عبداللطٌف ابراهٌم76725

ناجح5739313924190.03217املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد شحاته محمود احمد76726

ناجح47.53624.537.523.5169.03215املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد هالل عبدالجواد جابر76727

ناجح51382938.524180.53217املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر عبدالاله محمد76728

ناجح5539293824185.03218املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمحمود صدٌق محمد احمد76729

ناجح73.543.5354429.5225.53416املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةمصطفى محروس شمروخ رسالن76730

ناجح59.539.52939.525192.53416املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةٌوسف نصٌف فاخورى جبره76731
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ناجح77.558.5375539.5267.53618املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةرضوي احمد عبدالسمٌع عبدالمجٌد76732

ناجح583929.54527.5199.03518املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةنورا حسن محمد حماده76733

ناجح55.53430.53926185.03218املنشأةمدرسة الروٌهب االعدادٌة المشتركةهٌام ٌوسف عبدالاله ٌوسف76734

ناجح57.544.532.549.523.5207.53216املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد عصام احمد الدٌردٌرى76735

ناجح53.544.5284622194.03414املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةبولس ناجح فاٌز ناشد76736

ناجح5549.533.55323214.03416املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةجرجس اشرف فاٌز ناشد76737

ناجح6948.53555.523231.03517املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةصدام ضاحى فؤاد راغب76738

ناجح56.55033.55422.5216.53116املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةعلى عمر محمود على76739

ناجح54.549365722.5219.03417املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد على رضوان محمد76740

ناجح583433.54922.5197.03116املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود احمد حسان حسن76741

ناجح7146.536.54624.5224.53318املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةبسمه عصام احمد الدردٌر76742

ناجح7551.535.551.533.5247.03418املنشأةمدرسة الدوٌرات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن احمد محمود احمد76743

ناجح76553849.538256.53317املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  اسماء محمود محمد السٌد76744

ناجح77553848.539.5258.03418املنشأةمدرسة الزارة االعدادٌة المشتركة  رندا محمود رضوان محمد76745

ناجح5045.53246.532.5206.53017املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةخالد احمد محمد احمد76746

ناجح50462646.528196.52916املنشأةمدرسة منجوج االعدادٌة المشتركةمحمد سمٌر عبداللطٌف محمد76747

ناجح66.5543551.531.5238.53217املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمحمود فوزى حسن عبدالمولى76748

ناجح51503350.530.5215.03516املنشأةمدرسة أوالد هارون االعدادٌة المشتركةمٌنا مجدى عزٌز ٌوسف76749

ناجح5545314426201.03214املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد صبره76750

ناجح594535.54828.5216.03418املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةحسان محمد محمود محمد76751

ناجح5440.529.543.524191.53218املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةعماد السٌد فاٌز سلٌمان76752
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ناجح7052.53850.529240.03018املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد عبدالقادر مبارك76753

ناجح6947.53952.533241.03616املنشأةمدرسة عزبة النمر االعدادٌة المشتركةقلستان رجب محمد غبدالمنعم76754

ناجح675738.55635.5254.03718املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةابو المواهب مصطفى ابو زٌد سلٌم76755

ناجح71543855.534.5253.03818املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةالسٌد علً محمود جاد76756

ناجح746038.557.537267.03917املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةجمال فوزي فخري سولاير76757

ناجح585135.55633.5234.03217املنشأةمدرسة الشٌخ عالم االعدادٌة المشتركةمٌنا زكً جٌد اقالدٌوس76758

ناجح61.553355636.5242.03718املنشأةمدرسة السقرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالموجود محمد احمد76759

ناجح6543.532.546.520.5208.03115املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ابراهٌم حسن محمد حسن76760

ناجح7145.53453.520.5224.53515املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ابو المجد كمال ابوالمجد ابورحاب76761

ناجح7351375220233.03215املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد جمال السٌد على76762

ناجح78.552375020237.53416املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد عبدالستار محمود محمد76763

ناجح6251374920219.03516املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة احمد محمود البدرى عبداللطٌف76764

ناجح68.542375020.5218.02714املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسالم السٌد حسانٌن عطاى محمد76765

ناجح66.5493748.520221.03315املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة اسالم الهادى محمد احمد76766

ناجح6649375020222.03216املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة الحسن صابر عسران محمدٌن76767

ناجح70.549375020226.53216املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة الحسٌن صابر عسران محمدٌن76768

ناجح69.550.53750.520227.53315املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة حسان عارف احمد محمد76769

ناجح67.53930.542.520199.53215املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالحمٌد محمود محمد حسن76770

ناجح7247.5375120227.53315املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالعزٌز حسن خلٌل عبدالرحمن76771

ناجح6550.53751.520.5224.53316املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة عبدالمطلب ناصر ابوالحمد محمد76772

ناجح74.550.53753.521.5237.03314املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة على اسامه السٌد على76773
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ناجح7147345321226.03115املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة على جمال على احمد76774

ناجح67.550.5375320.5228.53115املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد حسٌن عبدالحمٌد محمد76775

ناجح7450.5375220233.52115املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمد مصطفى السٌد محمد76776

ناجح71.550.536.552.520231.03116املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة محمود عثمان محمد عثمان76777

ناجح7144.5325120218.53115املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة ولٌد على عبدالحمٌد عطاٌا76778

ناجح73.548365520.5233.03518املنشأةمدرسة النصر بأوالد على االعدادٌة المشتركة صفاء حسن محروس قناوى76779

ناجح634430.54527209.53016املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمد عبدالحى محمد مصطفى76780

ناجح6641315428.5220.53318املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمحمود رمضان فراج احمد76781

ناجح634530.549.527.5215.52915املنشأةمدرسة الشهٌد عبدالرحمن محمود على االعدادٌة باوالد الشٌخ غربمصطفى محمود زكى احمد76782

ناجح49.545.531.54826200.53317املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاحمد اٌمن سعدالدٌن عبدالكرٌم76783

ناجح4543.5273923.5178.03315املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاحمد حامد حلمً بغدادى76784

ناجح61513450.533229.53517املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالعظٌم عثمان76785

ناجح53.545.529.548.531.5208.52916املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةبٌتر كرم ابراهٌم مٌخائٌل76786

ناجح5546.5294732.5210.030.515املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةكٌرلس ظرٌف حلمً ناشد76787

ناجح5548.532.53928.5203.53710املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد سعد احمد صبره76788

ناجح5648.530.54929.5213.53217املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةموسً عبده حنا جرجس76789

ناجح54.54830.54830211.03117املنشأةمدرسة الزوك الغربٌة االعدادٌة المشتركةمٌنا رافت عبده بخٌت76790

ناجح445027.548.529199.03417املنشأةمدرسة الكوامل قبلى االعدادٌة المشتركةهناء صبرى الطٌب ابراهٌم76791

ناجح725637.554.534.5254.53818املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىمحمود مختار محمود رضوان76792

دور ثانى22000022.000املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىناصر عادل الوردانً عبدالحمٌد76793

ناجح73563959.538265.53818املنشأةمدرسة الدناقله للتعلٌم االساسىفاطمه صالح محمد عبدالقادر76794
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ناجح554730.54424200.53015املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةاحمد رفعت عبدالوهاب محمد76795

ناجح695033.544.524.5221.53516املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةتوماس سمٌر مسعود جاد الرب76796

ناجح55.551.533.548.536.5225.53417املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةحسٌن صابر محمد على76797

ناجح7151.537.55035.5245.53417املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةرشاد محمد عبدالهادى رشوان76798

ناجح5339.526.546.530195.53017املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد مصطفى ابو زٌد76799

ناجح484331.544.522189.02816املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمد رافع حنفى الحامدى76800

ناجح59493147.533.5220.02717املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةمحمود حمدى عابدٌن السٌد76801

ناجح77473957.534.5255.03117املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةدعاء جمال عبدالعال سٌد احمد76802

ناجح77.55339.558.534.5263.03417املنشأةمدرسة كوم بدار االعدادٌة المشتركةرحمه اٌمن خلف جالل76803

ناجح514428.541.528.5193.53013املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرابانوب سامً جاد بطرس76804

ناجح555026.54330.5205.03416املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرابراهٌم عادل اسماعٌل عبدالاله76805

ناجح5246.5293829.5195.03012املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراحمد رجب محمود عبدالموجود76806

ناجح6348.529.54831.5220.53312املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراحمد محمود هاشم محمود76807

ناجح60.543.528.54229203.53213املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصراحمد ناجح محمد احمد76808

ناجح56402939.530.5195.03213املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحازم محمد خلف هللا عبدالحمٌد76809

ناجح6447.528.547.531.5219.02914املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرحسام محمد عبدالداٌم احمد76810

ناجح5449.52946.530.5209.53011املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرخالد عبدالرازق علً محمد76811

ناجح584929.546.531.5214.53314املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرطارق علً احمد عبدالرحمن76812

ناجح5045253930189.03211املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعبدهللا رجب توفٌق محمد76813

ناجح6146.52942.531210.03014املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعالء محمد على محمد76814

ناجح55.54628.545.529.5205.03213املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعالء محمود فؤاد عبدالموجود76815
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ناجح5746.526.54026.5196.53214املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعلى حماده علً محمد76816

ناجح6447.528.54331.5214.53215املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرعماد محمود عبداللطٌف حافظ76817

ناجح404428.540.527.5180.53013املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصركارم محمود صدٌق سلمان76818

ناجح5339274128.5188.53211املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصركرٌم البدري عامر احمد76819

ناجح463428.53625.5170.02914املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصركرٌم عبدالنعٌم محمد عطٌه76820

ناجح4940.52940.528187.03013املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرماجد ابو الحسن حامد عل76821ً

ناجح57.5432942.530.5202.53013املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد اشرف على عبدالحمٌد76822

ناجح443726.54123171.52912املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد البدري عطٌه عبدالحلٌم76823

ناجح52462940.532199.53215املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمحمد خٌري حسن احمد76824

ناجح5045.5264032193.53017املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمصطفى عبدالرازق على محمد76825

ناجح50.546.52839.529.5194.03013املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمالك كرٌم شكرى شنوده76826

ناجح50.5432841.532195.02813املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرٌوسف ثروت هاشم محمد76827

ناجح59.535294025.5189.03214املنشأةمدرسة النٌل للتعلٌم االساسى بجزٌرة المنتصرمٌاده اٌمن احمد خلف76828

ناجح65513753.528.5235.03716املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةاحمد رمضان حسٌن محمود76829

ناجح6546.53651.529.5228.53716املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عارف عثمان حافظ76830

ناجح5448.533.542.527205.53216املنشأةمدرسة احمد ابراهٌم االعدادٌة المشتركةمحمود نبٌل جاد عبدالمحسن76831

ناجح64.550.5365635.5242.53619املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةابراهٌم محمد حامد احمد76832

ناجح6251.538.554.533.5240.03318املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةاسالم رمضان حماده احمد76833

ناجح70.549335332237.53418املنشأةمدرسة نجع الحامدٌة االعدادٌة الجدٌدةهشام عباس حسن محمد76834

ناجح5040294524.5188.53416جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد الفولى عبدالحمٌد جوده76835

ناجح5644.5304524199.53416جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد الفولى محمد عبدالاله76836
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ناجح46422944.526.5188.03315جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد جمال عبدالحمٌد عبدالرحٌم76837

ناجح66.543.5294928216.03716جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد حسام حلمى رمٌلى76838

ناجح53392841.528189.53315جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد عبدالناصر متولى على76839

ناجح55.545.52941.525.5197.03615جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌناحمد على عبدالرحمن موسى76840

ناجح6238.5274826201.53415جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنبرسوم غرزى عزمى سمعان76841

ناجح48.541.5274225.5184.53515جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنبالل احمد احمد عبدالرحمن76842

ناجح4836274024.5175.53415جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنجرجس رومانى هنرى منصور76843

ناجح55.548.528.54627.5206.03115جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنزٌاد عصام محمد متولى76844

ناجح574228.54527.5200.03216جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنضٌاء الفولى محد عبدالاله76845

ناجح49.540274526.5188.03114جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنطه جابر فواد عبدالمجٌد76846

ناجح4039.526.546.524176.53012جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنطه جمال حسٌن فراج76847

ناجح564030.54727.5201.03315جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن خالد محمدٌن السٌد76848

ناجح574529.542.530204.03115جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبدالقادر عماد عبدالقادر مرسى76849

ناجح54.539.529.543.525.5192.53317جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعبٌد عبدالخالق صابر عبٌد76850

ناجح5335.528.542.524.5184.03114جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعالء عمرو سعد السٌد76851

ناجح55.53028.543.525182.53214جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنعلى محمد عبدالعظٌم محمد76852

ناجح58.53930.544.524196.53214جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد عماد احمد76853

ناجح6543.53147.527214.03216جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد حسٌن اسماعٌل السٌد76854

ناجح5643.53045.525.5200.53115جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد شعبان عالم ابراهٌم76855

ناجح56.540304826200.53114جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمد محمد متولى على76856

ناجح6042304627205.03316جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمحمود عبداللطٌف محمد عبداللطٌف76857
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ناجح60.545304826209.53316جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى اسماعٌل حسٌن خلٌفه76858

ناجح584129.545.528202.03114جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمصطفى رمضان احمد رضوان76859

ناجح48.53926.540.524178.53114جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنمٌنا رومانى هنرى منصور76860

ناجح54.535.5254523183.03116جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنهٌثم محمد عطا محمد76861

ناجح5435274523.5184.53116جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنٌوسف رضا نده سلٌمان76862

ناجح55.53728.54624.5191.53115جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد احمد محمد76863

ناجح41.542.5234220169.03014جرجامدرسة جرجا االعدادٌة بنٌن محمود ناصر سعد محمد76864

ناجح54.5412845.525194.03317جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتامٌمه جمال حفنى السٌد76865

ناجح5141.528.54324.5188.53017جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتجهاد ابو بكر حسن عبدالرحمن76866

ناجح66.541.529.54527.5210.03917جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتحسناء ابوزٌد عبدالموجود فواز76867

ناجح4540.5284224179.53417جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتزٌنب العارف جبرٌل امٌن76868

ناجح58.541.5324326.5201.53717جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتسناء صبرى بخٌت غالى76869

ناجح50.537.5324024.5184.53316جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتشٌماء السٌد معوض عبدالعال76870

ناجح69.54433.550.531228.53917جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتفاطمه احمد عبدالراضى عساف76871

ناجح5644.5344825207.53717جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمارتٌن عادل تاودروس تامر76872

ناجح46.539.530.540.523.5180.53416جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمارٌنا عبدالمسٌح بٌباوى شنوده76873

ناجح5638.529.536.520180.52010جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتمرٌم ناصر احمد محمد76874

ناجح52.541.53243.525194.53317جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتندى ثروت احمد محمد76875

ناجح51.541.5334126.5193.53318جرجامدرسة ام المؤمنٌن االعدادٌة بناتهانم ربٌعى عجمى ربٌعى76876

ناجح523830.53827185.53017جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنحسن رجب عبدالحمٌد السمان76877

ناجح5346.528.538.528194.53015جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنرمضان عبدالعظٌم رمضان ابوالعال76878
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ناجح49.546.531.546.529203.03316جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنعمرو محمد جاد عبدالعزٌز76879

ناجح43.536283622165.53315جرجامدرسة على بن ابى طالب االعدادٌة بنٌنكرٌم حماده حسٌن فراج76880

دور ثانى42131323.0106جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتزهراء جمال محمد خلٌفه76881

ناجح53.545363528197.53318جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتزهراء زٌن العابدٌن جابر مطاوع76882

ناجح51.542.536.535.527.5193.53417جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتساره عالء عباس محمد76883

دور ثانى14.56.514.55.5647.097جرجامدرسة الشٌماء االعدادٌة بناتهٌام فوزى عبدالاله ابراهٌم76884

دور ثانى000000.000جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنحمزه حمدون عبدالرحٌم على76885

ناجح4645.530.550.525197.53516جرجامدرسة الفتح االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد محمد بدوى76886

ناجح51.5302052.520174.02016جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة حاتم عارف فرغلى عبدالحلٌم76887

ناجح51.5463752.535.5222.53217جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة سلطان محمد عبدالعال محمد76888

ناجح514637.55435223.53117جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة صابر منصور على السٌد76889

ناجح5548405435.5232.53616جرجا(نجع عوٌس سابقاً  )مدرسة الشهٌد بسام السٌد عبدالصادق االعدادٌة المشتركة مصطفى اشرف غازى عبداللطٌف76890

ناجح4234374325181.03415جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة محمد ٌوسف ابراهٌم على76891

ناجح48.5403747.524.5197.53115جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة محمود حجازى محمد عباس76892

ناجح55.543.537.54836220.53618جرجامدرسة نجع رشوان بالحمٌدى االعدادٌة المشتركة منه جبرٌل عساف محمد76893

ناجح544836.551.524.5214.52815جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد عطا راشد محمد76894

ناجح49.55034.553.525212.53216جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاسالم اشرف محمد عبدهللا76895

ناجح524835.55224.5212.03216جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاٌهاب خالف محمد محمد76896

ناجح61.55034.552.525223.53415جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةحسام محمد عصام احمد76897

ناجح54.55034.554.525218.53418جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةخالد محمد عصام احمد76898

ناجح5949.5355325221.53417جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةقناوي علً قناوي محمود76899
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ناجح5249315024206.03416جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد جمال صدٌق محمود76900

ناجح51.54730.54922.5200.53317جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةمحمد عادل عبدالباري عبدهللا76901

ناجح534932.55425213.53416جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةنصار صابر احمد عرفان76902

ناجح5944.53457.525.5220.53216جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةبدور اسعد صدٌق عبدالرحٌم76903

ناجح55.548.5295536224.03517جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىمحمد احمد رفاعً جبرٌل76904

ناجح6649.532.556.538242.53517جرجامدرسة الشٌخ حسٌن للتعلٌم االساسىاسماء شعبان محمد احمد76905

ناجح514526.545.527.5195.52715جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةخالد جمال عبدالحمٌد محمد76906

ناجح55.55132.549.527.5216.03216جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةسلٌمان محمد سلٌمان مرس76907ً

ناجح575330.546.526.5213.52615جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدالاله حسٌن رفاعً ٌوسف76908

ناجح615131.550.527.5221.52916جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةعبدالناصر حٌدر فكري محمد76909

ناجح675027.550.528223.02815جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمصطفى خالد محمود مرس76910ً

ناجح53.549.530.54828209.53015جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمصطفى عالء السٌد احمد76911

ناجح68.54838.55331239.03418جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالرحمن احمد عبدالرحمن محمد76912

ناجح5143.538.552.531216.53418جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد مصطفى على محمد76913

ناجح574736.54429.5214.03518جرجامدرسة كوم الصعاٌدة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسماء محمد احمد عل76914ً

ناجح58.544.5304829210.03216جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةخالد بدوى محمد احمد76915

ناجح524229.55029202.53216جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةرائد ابوالحسن عبدهللا ابوالحسن76916

ناجح59.5443254.534.5224.53318جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةعمرو دٌاب غالب على76917

ناجح5843.5325435222.53418جرجامدرسة كوم الصعاٌدة ونجع الطٌنة  االعدادٌة المشتركةمحمود عنتر محمد عبدهللا76918

ناجح69.55539.55433.5251.53818جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةابو الخٌر ابو الرجال عبدهللا عبدهللا76919

ناجح55.54426.54723.5196.53016جرجامدرسة العوامر قبلى االعدادٌة المشتركةعبدهللا مهران علً السٌد76920
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ناجح5847304931.5215.53718جرجامدرسة الحوفة اللتعليم االساسىمحمد جادالرب محمد جادالرب76921

ناجح645333.553.526230.03618جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةرمضان غرٌب ابراهٌم احمد76922

ناجح59.54630.54723206.03614جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةعاطف الصباح عبدالعال محمد76923

ناجح5235273922.5175.53317جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةمحمد فاٌز احمد الراوى76924

ناجح53.53927.544.523.5188.03216جرجامدرسة الخماٌسٌة االعدادٌة المشتركةغاده رجب برهوم عبدالمجٌد76925

ناجح5343.52654.532.5209.53515جرجامدرسة العمامرة االعدادٌة المشتركةابراهٌم احمد ٌوسف احمد76926

ناجح5748.53349.534222.03417جرجامدرسة بٌت داود االعدادٌة المشتركة عثمان احمد عبدهللا عثمان76927

ناجح66.5513850.535241.03115جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةابراهٌم عابد عبود حسن76928

ناجح66.552.538.55131.5240.03118جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد البدرى محمد مهدى76929

ناجح65.54937.549.527.5229.03116جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالحمٌد عبدهللا عبدالحمٌد76930

ناجح58453748.534222.53115جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةالسٌد محمود محمد ابراهٌم76931

ناجح4050.5384932209.53117جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةجمال عالء امٌن محمد76932

ناجح55.54437.54231.5210.53016جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةصابر عشور عبدالعلٌم احمد76933

ناجح685638.552.535250.03318جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعاطف محمد عثمان محمد76934

ناجح62513748.527.5226.03316جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد رمضان عبدالحمٌد نور الدٌن76935

ناجح4043.529.549.530.5193.03315جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةفرج جالل فرج محمد76936

ناجح58.55238.54834231.03118جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد رمضان عبدهللا76937

ناجح73.55838.55332255.03418جرجامدرسة المحاسنة االعدادٌة المشتركةعبٌر اشرف فؤاد عبدالعال76938

ناجح655238.549.536.5241.53216جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةاحمد حمدى عبدالرحٌم دهٌس76939

ناجح65.5513847.535.5237.53315جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةعماد الدٌن هوارى عبدالرحمن احمد76940

ناجح68.55238.549.535243.53316جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمد رجب محمد عبدالمجٌد76941
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ناجح6953.538.549.534244.53317جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةمحمد مجدى عبدالمقصود حلقات76942

ناجح595337.549.533.5232.53117جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالمغٌث عطٌه محمد76943

ناجح64.55438.55235.5244.53118جرجامدرسة الحاج رٌاض الحرامى االعدادٌة المشتركةٌوسف مخلوف الماظ سعٌد76944

ناجح5753.534.55430.5229.53418جرجامدرسة بٌت عالم للتعلٌم االساسىحسٌن عبدالمحسن عبدالحفٌظ عبدالحمٌد76945

ناجح59.5513354.526.5224.53114جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةاسامه عبدالحمٌد عبدالعال احمد76946

ناجح695237.55636.5251.03718جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةجمال محمد االنور محمد حسن76947

ناجح71.553375536.5253.03516جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةرافت مصطفى احمد عمر76948

ناجح54.545.527.54622195.53115جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةعاصم ولٌد صبرى احمد76949

ناجح67523454.532239.53015جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةفهد محمد عبدالمجٌد محمد76950

ناجح60513456.532233.53416جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةكٌرلس جمٌل امٌن محروس76951

ناجح6350345534.5236.53216جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمحسن عبدالرحٌم وهبى عساف76952

ناجح62503256.532232.53316جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمحمد بالل محمد زٌدان76953

ناجح6151.533.556.527229.532.515جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةمالك اسعد برسوم عزٌز76954

ناجح6247345433.5230.53216جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةنور محمد عبدالقادر احمد76955

ناجح66.550.533.55633239.53116جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةٌاسٌن محمد زكرٌا محمود76956

ناجح6951.53456.536247.03218جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةالفت محمد احمد زٌدان76957

ناجح7751.534.55637256.03518جرجامدرسة بٌت عالم االعدادٌة المشتركةهند جرس توفٌق ٌعقوب76958

ناجح684331.55231.5226.03615جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاسالم مجدى شعبان محمد76959

ناجح65.545.52953.532225.53315جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاندرو عماد نعٌم جادهللا76960

ناجح6848.531.556.532236.53515جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةحشمت جاد عباس الصادق76961

ناجح67.5493153.532.5233.53315جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد احمد احمد76962
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ناجح62.546.530.55232223.53816جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةعلى حسن على حسن76963

ناجح4239.525.544.525.5177.03314جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمرقص عاطف عبدالسٌد عبدالشهٌد76964

ناجح6640.53354.530.5224.53816جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةمصطفى حلمى محمود سلٌم76965

ناجح43.5332236.522.5157.52816جرجامدرسة المجابرة االعدادٌة المشتركةاٌمان على صابر خٌامى76966

ناجح55402852.528203.53615جرجامدرسة احمد مرعى االعدادٌة المشتركةعطاهلل عبدالرحٌم محمد عطاهلل76967

ناجح5839.5325029.5209.03417جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةعبدالستار حمٌد محمد حمٌد76968

ناجح4433.528.547.526.5180.02815جرجامدرسة المشاودة الغربٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد الوردان76969ً

ناجح625535.55531238.53114جرجامدرسة بٌت الخرٌبى االعدادٌة المشتركةباسم عبدالاله عبدالعال على76970

ناجح55.553.536.548.535.5229.537.518جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىابانوب منٌر نظٌر الٌوس76971

ناجح62.548.53449.531.5226.03316جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد ابوالسعود جادالكرٌم رضوان76972

ناجح63.55734.55136.5242.53518جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد محمود تغبان76973

ناجح73.5513749.534245.03316جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد على مناع عثمان76974

ناجح66.552.534.55434.5242.03518جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد محسن محمد محمود76975

ناجح71.549.5345134.5240.53417جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد قناوى76976

ناجح56.5463050.531.5214.53017جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر احمد مهران76977

ناجح63.548.534.550.534231.03816جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاسامه علً عابدٌن عبدالكرٌم76978

ناجح63502545.531214.53215جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةاسالم محمد شقٌر ابراهٌم76979

ناجح58523149.532.5223.03217جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةالحسٌن عبدالرافع ناٌل حسٌن76980

ناجح715437.55336.5252.03318جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةشهاب العربى محمد السٌد76981

ناجح71.5563949.538254.03215جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالجلٌل كمال صدٌق احمد76982

ناجح635236.547.534233.03216جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالشافى حسٌن ابوالحمد كٌالنى76983
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ناجح66.554.538.549.533.5242.53216جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعبدالنعٌم ناصر عبدالنعٌم عبدالغنى76984

ناجح59.55532.54931.5227.53115جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعطا جمال عطا رسالن76985

ناجح4030203020140.02010جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةعلً السبع عبدالهادي صدٌق76986

ناجح58.552314929219.53218جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةفارس عبدالستار ابراهٌم ضمرانى76987

ناجح70.555.53149.534240.53217جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد سٌد حامد نظٌر76988

ناجح73.5563552.534251.03517جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالعال محمود محمد76989

ناجح73.55737.551.533.5253.03416جرجامدرسة البربا االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد بركات حسب76990

ناجح59.541.52042.529192.52913جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةكرٌم احمد عبدالمجٌد محمود76991

ناجح65.545.532.54834.5226.03516جرجامدرسة خارفة االعدادٌة المشتركةمصطفً عبدالجواد حسٌن محمد76992

ناجح70.547.53451.531234.53015جرجامدرسة نجوع بندار االعدادٌة المشتركةاحمد رمضان محمود محمد76993

ناجح68513751.537244.53417جرجامدرسة بندار الشرقٌة االعدادٌة المشتركةصفاء عبدالنعٌم عبدالرحٌم عبدالنعٌم76994

ناجح50.551295332215.53215جرجامدرسة نجع رشوان االعدادٌة المشتركة بأوالد بهٌج عمر ناصر السٌد على76995

ناجح66523752.525232.53817جرجامدرسة اوالد بهٌج االعدادٌة المشتركةامٌمه عارف اسماعٌل احمد76996

ناجح57.544314423199.53513جرجامدرسة بندار االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحسام حسن جادالكرٌم محمد76997

ناجح65.551.536.553.536243.03217جرجامدرسة نجع السوالم االعدادية المشتركةعبدهللا مهران محمد مهران76998

ناجح45442746.527.5190.027.516جرجامدرسة نجع السوالم االعدادية المشتركةمحمد رضوان محمد ابوالحمد76999

ناجح5243.529.54327195.02216جرجامدرسة نجع السوالم االعدادية المشتركةمحمد نجدى على محمد77000

ناجح65.549365534239.53718جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىمحمود محمد محمود احمد77001

ناجح60.545.532.55033221.53516جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىدعاء على ابراهٌم على77002

ناجح56.548.532.55133.5222.03616جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىسلوى عبدالباسط عبدالعزٌز محمد77003

ناجح6859375637257.03718جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسىسها اشرف محمود مصطفى77004
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ناجح6349.533.549.535.5231.03216جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعلٌم االساسى.مرٌم السٌد  عبدالحمٌد 77005

ناجح61.5513249.536.5230.53218جرجامدرسة نجع احمد عبدالمنعم للتعليم االساسىنورهان عالء ابراهيم محمد77006

ناجح63.541.532.54134212.53618جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةزهراء رمضان كامل العترٌس77007

ناجح7652.534.54538.5246.53718جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد محمد محمد77008

ناجح75.5533443.538244.03919جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالرحٌم السٌد عبدالرحٌم77009

ناجح70.54032.542.537222.53518جرجامدرسة المساعٌد االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ماهر اسماعٌل محمود77010

ناجح62.546.5375335234.02216جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةبالل ٌوسف احمد مصطفى77011

ناجح66.550.53852.538245.53618جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن جمال فاضل محمدٌن77012

ناجح67.549.5385134.5240.53518جرجامدرسة بٌت خالف االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم عبدالحمٌد محمد محمد77013

ناجح6035284221.5186.53416جرجامدرسة اوالد غازى االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد بدوى خلٌفه77014

ناجح7153355737.5253.53718جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةاحمد خلف محمد ناجى77015

ناجح74.5543657.538.5260.53718جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةعبدالعظٌم خضٌرى عبداالعال احمد77016

ناجح68.555.53655.535250.53216جرجامدرسة بندارالرملٌة االعدادٌة المشتركةنعمات فتحى مصطفى احمد77017

ناجح45.54833.55029206.03618جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةاحمد حربى مصطفى عثمان77018

ناجح5851.53656.531.5233.53817جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةالسٌد محمود توفٌق احمد77019

ناجح474334.551.530.5206.53816جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةالعربى السٌد كمال محمد77020

ناجح444336.554.529.5207.53816جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةعمر على محمد حسن77021

ناجح63.551.53656.532239.53318جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةكرم محمد اسماعٌل محمد77022

ناجح52493554.530220.53816جرجامدرسة السراروة االعدادٌة المشتركةناصر السٌد كمال محمد77023

ناجح46.557395639237.53918جرجامدرسة رزق هللا مشرقى االعدادٌة بنٌنصالح احمد صالح ابو المجد77024

ناجح70.54533.551.534234.53918البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىارسانٌوس عٌاد صدٌق جٌد77025
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ناجح64.54432.550.533224.53317البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىاسالم عبدالسالم مطاوع احمد77026

ناجح52.544.533.54829207.53416البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىبولس لطفى مٌخائٌل صمور77027

ناجح63.539.532.541.523200.03214البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىحسن اشرف جاد محمد77028

ناجح68453350.532.5229.03318البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىحماده رمضان عبدالرحمن برعى77029

ناجح654334.547.532222.03316البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىخالد محمد دنور اسماعٌل77030

ناجح404132.54025.5179.03210البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىزٌاد كمال البدرى محمد77031

ناجح6843334833.5225.53318البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىشنوده نادر اسخرون رسن77032

ناجح6743335131.5225.53114البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىعبدالرحٌم الغول احمد احمد77033

ناجح67.5463351.534232.03616البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىعفت كساب عوض محمود77034

ناجح68.53628.55128212.03417البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىعلى محمود عبدالحلٌم نورالدٌن77035

ناجح65423451.534226.53018البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمصطفى القرشى محمود محمد77036

ناجح6544.532.551.531224.53416البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىهشام شٌبه احمد حسن77037

ناجح66.546.533.55034230.53014البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىولٌد شٌبه احمد حسن77038

ناجح56.54033.54224.5196.53014البلينامدرسة البلٌنا للتعلٌم االساسىمنار سمٌر محمود احمد77039

ناجح59.545.537.545.536.5224.53416البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةحسٌن احمد محمد عرابى77040

ناجح6645.5385536.5241.04018البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةحسٌن محمد مصطفى محمد77041

ناجح48.537.531.54127.5186.03014البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةحماده عاطف السٌد عبدالرحٌم77042

ناجح54.538.5355232212.03316البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةعبدهللا اٌمن البدرى سعد77043

ناجح48.536374327191.53014البلينامدرسة البلٌنا االعدادٌة الحدٌثة المشتركةخلود رضوان محمود رضوان77044

ناجح74.554.539.556.539264.031.518البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى ابانوب صبحى شاكر نسٌم77045

ناجح56.544.5374837.5223.53117البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى عبدهللا على مصطفى شاكر77046
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ناجح4845.531.55337215.03216البلينا(بردٌس االعدادٌة القدٌمة بنٌن سابقاً  )مدرسة بردٌس للتعلٌم االساسى على خلٌل السٌد خلٌل77047

ناجح4833363633186.03618البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  القدٌمة بناتدعاء عصام عبدالهادي عبدالاله77048

ناجح61.536.531.54429.5203.03718البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن خلٌفه محروص محمد خلٌفه77049

ناجح63.54829.55532.5228.53318البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبدهللا الدٌب محمد اسماعسل77050

ناجح61.545.528.554.532222.03518البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن عبده عبدالشافً عبده عبدالاله77051

ناجح54.546254332.5201.03014البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن فارس منصور جابر جاد الكرٌم77052

ناجح644626.54828212.53218البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة الجدٌدة بنٌن هٌثم ناصر عبدالشافً محمد77053

ناجح54.535.526.536.529182.02718البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتاٌمان محمود عبدالهادى عبدالنعٌم77054

ناجح543422.535.526172.03319البلينامدرسة بردٌس االعدادٌة  الجدٌدة بناتسوسن ربٌع عدوى احمد77055

ناجح6855365829.5246.53718البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة بشار شعبان محمد الحداد77056

ناجح71.5523655.534.5249.53718البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة راضى اشرف راضى السمان77057

ناجح69.55037.558.532.5248.03718البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عادل عاطف نور الدٌن عل77058ً

ناجح564531.55535.5223.03716البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدالرحٌم ابوالمكارم احمد محمد77059

ناجح71.55137.557.535252.53718البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عبدهللا السٌد القط محمد77060

ناجح6247.53753.532.5232.53218البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة على عتمان صبره على77061

ناجح6150.536.55634.5238.53516البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة عمر احمد برعى السٌد77062

ناجح69.550.537.555.535248.03718البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة كرٌم شحاته فهمى محمود77063

ناجح71.550.53556.532.5246.03518البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد عبدهللا محمود عبدهللا77064

ناجح63.554.536.55633243.53416البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمد عمار احمد اسماعٌل77065

ناجح53.548.535.55127.5216.03418البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود العربى محمد الحداد77066

ناجح6352.5365834.5244.03718البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة محمود حمام احمد عبدالرحٌم77067
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ناجح6847.536.55532.5239.53718البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة منتصر رافت خٌرات برعى77068

ناجح47.545.53555.537.5221.03716البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة ولٌد اٌمن عبٌد على77069

ناجح67.551.536.55436.5246.03818البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة حنان محروس عباس محمد77070

ناجح4056.537.55835.5227.53817البلينامدرسة الساحل قبلى االعدادٌة المشتركة سهٌر عبدالحمٌد ابراهٌم حسن77071

ناجح68.552385634248.53718البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاسالم خلف محمد عبٌدهللا77072

ناجح735238.556.537257.03618البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعبدالرحٌم احمد محمد احمد77073

ناجح72.55038.556.538.5256.03718البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعبدالعزٌز سعد محمود حسن77074

ناجح6752385636249.03518البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعبدهللا سٌف النصر شمندى سالمان77075

ناجح7351.5385736.5256.03718البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعالء نبٌل عمر خالد77076

ناجح62.55238.556.534.5244.03318البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىعمر عزالدٌن احمد صدٌق77077

ناجح65523853.536.5245.03618البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمد ابراهٌم على حفنى77078

ناجح5652385735.5238.53318البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمود البدوى محمد احمد77079

ناجح6950.538.55534.5247.53418البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمحمود محمد حسب محمود77080

ناجح5950.537.55435236.03817البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىمكارٌوس جادالكرٌم شاكر شحاته77081

ناجح4650.534.556.535222.53216البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىولٌد عالء حفظً عبدالقادر77082

ناجح7051.538.556.535251.53318البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىٌوسف حسٌن على حفنى77083

ناجح72.55237.556.533251.53418البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىاٌه ٌوسف عبدالاله ٌوسف77084

ناجح70.55238.556.533250.53518البلينامدرسة الحجز  للتعلٌم االساسىصفاء قابٌل عبدالاله ٌوسف77085

ناجح62443156.536.5230.03218البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة احمد عطاهللا حلمً محمد77086

ناجح515131.55131.5216.03218البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة حمدي شعبان حمدي ثابت77087

ناجح585131.55834232.53318البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة خالد احمد حسن محمود77088

(1153)



ناجح62.55230.55934.5238.53218البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة خالد فؤاد الضوي محمد77089

ناجح50.55031.55633.5221.53318البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة رجب عبدالعاطً احمد محمد77090

ناجح61.549315635.5233.03218البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة صفوت حٌدر عبدالرحٌم عثمان77091

ناجح55.54130.555.533215.52818البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن كحالوي علً حسن77092

ناجح59523157.536.5236.03318البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة عصام عادل محمود الدٌب77093

ناجح59.54831.55534228.03018البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة علً االمٌر علً المصري77094

ناجح62.550.530.55634233.53618البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمد رفعت صابر جبرٌل77095

ناجح60.54730.554.534226.53418البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود حاتم عبدالاله امبادر77096

ناجح67.5513056.535240.03116البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مصطفً محمود محمد محمود77097

ناجح503929.55328.5200.03218البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة مظهر احمد سلٌم احمد77098

ناجح47.552295628.5213.03318البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة نورالدٌن عزت ابوالحسن نورالدٌن77099

ناجح5335.530.55733209.03017البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة اسمهان فتحً احمد رجب77100

ناجح685535.55731.5247.03218البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة زٌنب فٌصل عبدالرحمن عبدهللا77101

ناجح454233.554.530.5205.53015البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة هاجر عبدالعزٌز عبداللطٌف حسن77102

ناجح5951.5385134.5234.03315البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىابانوب محسن عٌاد جرجس77103

ناجح615236.551.534235.03016البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىاحمد عبدالرحٌم زٌدالعجاج ٌحى77104

ناجح59.542.5355034221.03414البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىالسٌد عصام حسن عٌد77105

ناجح5849.53050.532.5220.53315البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىحماده عدلى خلٌفه عبدالرحٌم77106

ناجح4030203020140.02010البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعاطف جوده عبدالمالك جٌد77107

ناجح61.550.536.550.534233.03714البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىعبدالرحمن احمد ابراهٌم عل77108ً

ناجح605134.549.533.5228.53415البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىفارس حمٌلى عبدالعال ربٌع77109
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ناجح5145.52850.534.5209.53214البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد عبداللطٌف على عبداللطٌف77110

ناجح59493449.534.5226.03414البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد مظهر محمد الٌمنى77111

ناجح61.55138.55234.5237.53514البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمد مؤمن محمد عابدٌن77112

ناجح59.55236.551.534.5234.03014البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمود اٌمن عبدالعال محمد77113

ناجح59.552385234235.53515البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمحمود خٌرى محمود محمد77114

ناجح63.552385134.5239.03515البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىزٌنب ابوعمره عبدالمجٌد محمود77115

ناجح66.558.538.55534.5253.03916البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىمنى احمد عثمان احمد77116

ناجح68.5583953.535254.04016البلينامدرسة ٌعقوب للتعلٌم االساسىنورا الضمرانً احمد توفٌق77117

دور ثانى000000.02010البلينامدرسة الحرجه بالقرعان االعدادٌة المشتركةشٌماء السٌد عبدالنبً عل77118ً

ناجح49.534.53748.532201.53013البلينامدرسة الحرجه بالقرعان للتعلٌم االساسىمحمود احمد عبداللطٌف اسماعٌل77119

ناجح62.5363454.532219.03314البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةالبدري حازم نورالدٌن محمد77120

ناجح47.535.531.544.533.5192.53215البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةامٌن حشمت عبدالحمٌد محمود77121

ناجح4942325733.5213.53115البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةصابر محمد خلف هللا راشد77122

ناجح53.541.535.559.535225.03416البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةصبري محمد خلف هللا راشد77123

ناجح51.534.538.552.532.5209.53015البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةعبدالناصر عادل امٌن عبدالاله77124

ناجح61.540.5375835232.03316البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمالك حمدان محمد عبدالمغٌث77125

ناجح6243.5355734231.53516البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال حلمً صدٌق77126

ناجح6338.535.54431.5212.53515البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةمحمود عزالدٌن عبدالحفٌظ محمد77127

ناجح68.543.5395933.5243.53615البلينامدرسة الوحلٌة الكبٌرة االعدادٌة المشتركةهٌثم حمدي حسن ابراهٌم77128

ناجح70.555385738258.53415البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىاحمد راشد سٌد احمد سٌد احمد77129

ناجح6949.537.557.536.5250.03215البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىحازم جمال شفٌق احمد77130
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ناجح6150.537.557.536.5243.03215البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعادل عبدالباري ابراهٌم غازي77131

ناجح72.551.538.55939260.53914البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعبدالكرٌم علً عاطف عل77132ً

ناجح67.554.53758.535.5253.03614البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعبده علً احمد الشمندي77133

ناجح665137.55838250.53315البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعمر المستشار عبدالصالحٌن عل77134ً

دور ثانى000000.000البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعمر شرٌف احمد عل77135ً

ناجح65.55535.55834.5248.53515البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىعمر محمد حسن عبدهللا77136

ناجح5550.534.554.530.5225.03314البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمجدي ماجد احمد عبدالمول77137ً

ناجح65.55333.557.537246.53416البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحسن حمزه محسن حسن77138

ناجح5848.530.55229.5218.53115البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمحمد عٌد شعبان السٌد77139

ناجح54.55237.55637.5237.53415البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىمروان علً ابراهٌم محمود77140

ناجح65.548.534.55532.5236.03115البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىهانً رفعت مصطفً نورالدٌن77141

ناجح62453456.530227.53014البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىٌوسف ممدوح حشمت حسن77142

ناجح4847.52854.529207.03318البلينامدرسة بنى حلوة للتعلٌم االساسىنور احمد رشراش بنى هالل77143

ناجح64.547.535.552.534234.03114البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةاحمد سامى الدكرونى محمود77144

ناجح66.550.53656.533242.53315البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةاحمد عبدهللا قاسم شمندى77145

ناجح43.545.5335129.5202.53215البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةاحمد عثمان متولى عبدالحمٌد77146

ناجح6153.5375838247.53715البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةتامر عبدالستار محمد كمال الدٌن77147

ناجح50.5513554.531.5222.52614البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةحسان ناصر خضرى اسماعٌل77148

ناجح6054.536.55637.5244.53315البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن الهندى جابر عبدالرحٌم77149

ناجح4939.5345532209.53116البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز خالد قناوى زكى77150

ناجح48.55035.55329216.02515البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالغفار صدٌق احمد77151
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ناجح4843.532.551.529204.52815البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعثمان ٌاسر عبدالغنى عبدالباقى77152

ناجح51.548.535.555.533224.03118البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةعلى خلوفه على عبدالرحمن77153

ناجح44.549.532.55429209.53416البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةفارس جبرٌل مختار محمود77154

ناجح45.548.532.555.529.5211.53215البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةفارس سعدى رشاد محمد77155

ناجح46443053.529.5203.03015البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمد احمد جابر محمد77156

ناجح54453556.533.5224.03117البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمد رجب عبداللطٌف محمد77157

ناجح49.545.531.55429209.53215البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف الطٌب محمود77158

ناجح55433756.533224.53116البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالعال عبدالفتاح محمود77159

ناجح54.545.534.55730221.52515البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد خضر عبدالاله77160

ناجح48.545285029200.53516البلينامدرسة نجع العجمى االعدادٌة المشتركةندى عماد رضى عبداللطٌف77161

ناجح75.5523642.532238.04017البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىرمضان جمال محمود احمد77162

ناجح58.550334029210.53016البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىعصام الدكتور الدسوقً ابراهٌم77163

ناجح68.55236.54031228.034.515البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىماجد عاطف قدٌس نجٌب77164

ناجح5551353825.5204.53315البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىوٌصا ابراهٌم كمال عطاهلل77165

ناجح48472838.526.5188.03415البلينامدرسة الباسكٌة  للتعلٌم االساسىٌوسف عزت راتب قناوى77166

ناجح72.5503358.540254.03917البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى احمد خالد محمود ادم77167

ناجح7652385737.5260.54018البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى اسماء عاشور احمد محمد77168

ناجح764639.556.536.5254.53917البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى اٌمان رشدى ابوالوفا محمد77169

ناجح77.5554056.536.5265.53917البلينامدرسة الغنٌمٌة للتعلٌم االساسى شٌرٌن مرزوق عبدالرازق ابو رحاب77170

ناجح66.5453653.535236.03515البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةحسٌن خلف حسٌن محمد77171

ناجح49.536275030.5193.03515البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةشعٌب حمدى عبدالعال السٌد77172
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ناجح644533.55434.5231.03715البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن بدوى محمود محمد77173

ناجح64.54235.551.534227.53617البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود احمد همام77174

ناجح6540355433.5227.53315البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةعلى فرج هللا على موسى77175

ناجح70.5423653.536.5238.53415البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةفؤاد محمود حامد قاسم77176

ناجح71473954.536.5248.03715البلينامدرسة الغنٌمٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر امٌن عبداللطٌف77177

ناجح604834.546.535.5224.53316البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسعبدالرحمن حسن السٌد حسانٌن77178

ناجح54.54331.544.525198.52816البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسمصطفى حمدان عبدالعلٌم احمد77179

ناجح69.55037.547.535239.53318البلينامدرسة الشهٌد حسنى حماد االعدادٌة المشتركة بعرابة ابٌدوسزٌنب السٌد عباس احمد77180

ناجح4338284823180.03016البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةحازم عبدالشافً محمد السٌد77181

ناجح41.54630.548.525.5192.03117البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةعبدهللا ابوالفضل عبدالفضٌل حسٌن77182

ناجح6747365231.5233.53216البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمد ابراهٌم77183

ناجح7651.5395638260.53818البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةرانٌا صالح ٌوسف السٌد77184

ناجح7651.53956.536.5259.53517البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةصباح احمد جادالكرٌم احمد77185

ناجح6352.537.555.535243.53416البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةمرفت امٌن قناوي محمد77186

ناجح65.5533957.535.5250.53517البلينامدرسة الحرجه قبلى االعدادٌة المشتركةنجالء عاطف عبدالاله محمد77187

ناجح70.5483955.536249.03618البلينامدرسة الشٌخ بركة االعدادٌة المشتركة فاروق ناصر محمود محمد77188

ناجح77.556376037267.53718البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةمحمود نصرالدٌن امٌن محمد احمد الجندى77189

ناجح64.542.531.55831227.53316البلينامدرسة أوالد علٌو االعدادٌة المشتركةام العز عبدهللا عبدالعظٌم مصطفى77190

ناجح745535.55834256.53718البلينامدرسة حسن عصمت االعدادٌة المشتركةعبٌر على محمود ابو العال77191

ناجح64.55035.540.531.5222.03515البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىاحمد محمد احمد عبداللطٌف77192

ناجح47.54224.53923176.03015البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىربٌع فرج محمد احمد77193
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ناجح6247.5354631221.53516البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعبدهللا عطٌه احمد عطٌه77194

ناجح47.54123.53824.5174.53615البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىعلى مٌسره عبدالواحد محمود77195

ناجح67.5483844.532230.03818البلينامدرسة نجع مازن غرب للتعلٌم االساسىروما مٌخائٌل عبدهللا مٌخائٌل77196

ناجح63.54732.54333.5219.53516البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةاٌمن محمد عبدالصبور محمد77197

ناجح5647.527.55130212.03318البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةرضٌوى محمد سٌد محمد77198

ناجح604427.54928.5209.03518البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةشادي الطماوي عبداللطٌف جادالكرٌم77199

ناجح50.5463048.532.5207.53316البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةغرٌب عبدالفتاح ابوالمجد احمد77200

ناجح57.54533.55232220.03516البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالعلٌم احمد77201

ناجح59.547345032.5223.03416البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةمحمود ممدوح عبدالحمٌد عبداللطٌف77202

ناجح77.558.5405838272.03618البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةسماح انور عبدالعلٌم سلٌم77203

ناجح66.548.53444.533226.53516البلينامدرسة برخٌل االعدادٌة المشتركةعلٌاء نصر الدٌن السٌد محمد77204

ناجح6251.53954.531.5238.53318البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةابراهٌم حسن احمد محمود77205

ناجح6451405331239.03218البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةابراهٌم عصام قناوى ابراهٌم77206

ناجح62.551.54056.530.5241.03318البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد اسماعٌل على حسٌن77207

ناجح63.551.5405532242.03318البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاحمد الناحج محمد عبدالنعٌم77208

ناجح6651.54056.526.5240.53516البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاسامه محمد حسان محمد77209

ناجح63.550.54058.529.5242.03218البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةاسالم محمد فؤاد محمد77210

ناجح65.549.5395834246.03216البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةالبدرى على رمضان سلٌمان77211

ناجح5950.53457.527228.03118البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةالحسٌن جمال الشمندى حافظ77212

ناجح6849.539.55636249.03518البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةالسٌد سالمان السٌد عبدالمنعم77213

ناجح57.547.5375326221.03017البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةانور ابو النور غالب صابر77214
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ناجح6654.54056.533.5250.53518البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةبهٌج اسماعٌل بهٌج عبدهللا77215

ناجح60.548.537.556.529.5232.53116البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةجالل زٌدان امام السٌد77216

ناجح66.549.5405837251.03418البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةحسن شداد ابو الفتوح السٌد77217

ناجح73.556.5405834.5262.53418البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةخالد احمد محمد عبدالعزٌز77218

ناجح6752.5405637252.53418البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةخالد خلف عباس السٌد77219

ناجح65.555.54058.532251.53318البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةشعبان عادل عبده حسن77220

ناجح6549.54058.532.5245.53518البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعثمان عصمت عثمان محمد77221

ناجح62.550.54055.532.5241.03518البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعصام محمد على رضوان77222

ناجح67.541405734.5240.03218البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعمر سعٌد احمد حسوب77223

ناجح7052405836256.03218البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةعمر كارم حمد هللا عل77224ً

ناجح68.539.538.556.534237.03318البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةفهد عجور هاشم عجور77225

ناجح6738.54056.533.5235.53118البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةكمال احمد صابر عبدالمبدى77226

ناجح4030203320143.02010البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد شعبان عثمان السٌد77227

ناجح75.551.54056.536259.53418البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد عادل عز الدٌن صبره77228

ناجح4343.525.54725184.02918البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرازق رزق عبدالعال77229

ناجح7145.53957.533.5246.53218البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحٌم فتحى ابو ستٌت77230

ناجح7051.5405636253.53318البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد عطاهلل شاعوت احمد77231

ناجح61424055.533231.53018البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود التونى عبدالعظٌم سرحان77232

ناجح6651.54056.534.5248.53518البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود القذافى عبد ربه جاد الكرٌم77233

ناجح60.549.5405635.5241.53518البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمود حسب احمد محمود77234

ناجح61464052.534.5234.02818البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمرتاح السٌد ابو السعود عبدالباقى77235

(1160)



ناجح7550.5405733255.53418البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمروان الصٌاد العرٌان السٌد77236

ناجح7350.5405632.5252.03218البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمؤمن الصٌاد العرٌان السٌد77237

ناجح74.549.5385535252.03818البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةنورا ٌوسف عبدالمقصود فرغل77238

ناجح5440293524182.029.517البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى امٌر رمضان الصغٌر مسعود77239

ناجح75.55239.549.533249.53616البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمد مصطفى رمضان عباس77240

ناجح74554048.533.5251.03616البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى محمود حمام احمد خٌامى77241

ناجح64.54639.54429.5223.52916البلينامدرسة مؤسسة بنى حمٌل للتعلٌم االساسى ٌوسف صبرى بشرى عبدالشهٌد77242

ناجح65.548405420227.52918البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةابانوب اٌمن نصحً ابراهٌم77243

ناجح77.5484053.521.5240.53618البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةاسالم محمد كامل حسن77244

ناجح7748.539.55227244.03618البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةحازم احمد عبدالراضً عل77245ً

ناجح65.5494053.526234.03618البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد خلٌف محمد عل77246ً

ناجح76494053.520238.53918البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر محمود عبداللطٌف77247

ناجح554629.55020200.53318البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمحمود ممدوح سعد صابر77248

ناجح64.54838.553.520224.52618البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةمكارٌوس طانٌوس صالح سعٌد77249

ناجح75494055.523.5243.03618البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةخلود احمد عبدالمنعم محمد77250

ناجح72.54939.553.524238.53418البلينامدرسة بنى حمٌل االعدادٌة المشتركةنورا خلف محمد عل77251ً

ناجح55.53637.55322.5204.52718البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاحمد محمد علً شحات77252

ناجح72524054.530248.52618البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلاسحاق ابراهٌم بطرس ثابت77253

ناجح674438.55425228.52818البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلحماده خٌري برعً احمد77254

ناجح6046.53246.532.5217.52816البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعبدهللا احمد زاهر احمد77255

ناجح63.5463853.526227.02916البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلعمار حازم احمد احمد77256
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ناجح6441.53749.528.5220.52918البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمد عبدالعاطً عٌسً عل77257ً

ناجح66.5434051.527.5228.52818البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمود البدري ابوالمكارم محمد77258

ناجح52.54137.552.522.5206.02918البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمود جابر محمد ابراهٌم77259

ناجح543836.551.526.5206.52916البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمود عزالدوله جاد احمد77260

ناجح67.5423749.528224.03016البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحمود ناصر رفاعً محمد77261

ناجح5938.5345028209.53118البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلامال البدري عبدالرحٌم احمد77262

ناجح54.534.537.55232.5211.02818البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلزٌنب عبدالنبً محمد عل77263ً

ناجح53.54030.54022.5186.52818البلينامدرسة السالم  للتعلٌم االساسى ببنى حمٌلمحاسن عبدالعاطً عٌسً عل77264ً

ناجح58.551.5345532231.03318البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسماعٌل وفقى سعد الدٌن على77265

ناجح62513756.530236.53318البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلى عادل الصاوى عابدٌن77266

ناجح63.54936.55832.5239.53218البلينامدرسة السمطا االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد جاد احمد الشمندى77267

ناجح673529.55832.5222.03316البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةعمار جمال جابر اٌراهٌم77268

ناجح64.53529.55832.5219.53016البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد جابر محمد السٌد77269

ناجح7232.5375634231.53118البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالبر محمد احمد77270

ناجح54.5524058.533238.03218البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمختار احمد مصطفى احمد77271

ناجح54.547385627.5223.02918البلينامدرسة نجع الكوم االعدادٌة المشتركةمعتز بوالسعود قناوى حنفى77272

ناجح54403136.524.5186.03114البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةاحمد صابر محمود احمد77273

ناجح624735.54629.5220.03218البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةامجد نتاجً محمد فراج77274

ناجح53.540333927192.53114البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةحمام عز العرب حمام محمد77275

ناجح55.5503647.533.5222.53416البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةحمدي عبدالاله احمد محمود77276

ناجح57.556365935243.53114البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةخالد خلف جابر عل77277ً
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ناجح574535.55934230.53413البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةصالح شحاته مورٌس مملوك77278

ناجح55.55134.55535231.03316البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد بٌومً سعد77279

ناجح5051375536.5229.53214البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد محمد رضوان77280

ناجح4030203020140.02010البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةعلً طلعت علً اسماعٌل77281

دور ثانى000000.000البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمحمد قرقار احمد محمود77282

ناجح43.538.532.556.525196.03013البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةمطاوع رجب مطاوع احمد77283

ناجح5544375734227.03112البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةٌحًٌ صابر محمد توغان77284

ناجح57.54034.555.531218.53014البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةٌوسف ضاحً ابوالمكارم محمد77285

ناجح4030203020140.02010البلينامدرسة نجع أبوطوق وأوالد محمد االعدادٌة المشتركةهوٌدا رفعت رستم محمود77286

ناجح4132.526.53320153.02618البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىحسٌن جالل حسٌن محمد77287

ناجح46.5372331.521.5159.52918البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىفضل لطفً على احمد77288

ناجح67.53639.548.532.5224.03318البلينامدرسة العوكلٌة للتعلٌم االساسىهناء شاكر عبدالاله حماد77289

ناجح68.537.54039.523.5209.03518البلينامدرسة البورة للتعلٌم االساسى عاصم السٌد على احمد77290

ناجح50.538.5303825.5182.52918البلينامدرسة الغابات االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن متولى عباس احمد77291

ناجح67584057.533255.53618البلينامدرسة المستقبل االخاصة االعدادٌةرٌم حسٌن محمد حسانٌن77292

ناجح63523655.527233.53418جرجامدرسة على بهنسى االعدادٌة المشتركةاحمد جمال محمد على ابراهٌم77293

ناجح4030203020140.02010البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةبسام فراج تمٌم حسن77294

ناجح4030203020140.02010البلينامدرسة الشهداء باالصالح االعدادٌة المشتركةمحمد علً احمد بدر77295

ناجح6049.53551.532228.03016البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىامٌن خالد عبدالزاهر احمد77296

ناجح5340.535.54730206.03218البلينامدرسة السمطا للتعلٌم االساسىمحمود عالء احمد عباس77297

ناجح6157.537.551.534241.538.518جرجامدرسة الرقاقنة للتعلٌم االساسىٌوستٌنا جرجس راتب قالده77298
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ناجح69.549.537.554.536247.03418جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةامنٌه كمال عبده عبدالعزٌز 77299

ناجح41382845.524.5177.03316جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنصابر ناصر صابر محمد77300

ناجح59.543344727210.53315جرجامدرسة عبدالمجٌد مصطفى االعدادٌة بنٌنكمال خالد عبد المعز عبد المعط77301ً

ناجح53.544295026202.53417جرجامدرسة الخالفٌة العجوز االعدادٌة المشتركةمحمود راضى محمد محمدٌن77302

ناجح543824.53422.5173.02718البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتفاطمه حسن جابر احمد500

ناجح51342837.522.5173.02816البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتمرزوقه جابر عبدالاله محمود501

ناجح52.533293723174.53017البلينامدرسة عمر بن الخطاب االعدادٌة بناتهبه ماهر عزالدٌن عبدالرحمن502

ناجح54463146.529.5207.03218البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة شعبان حماد خلٌل السٌد503

ناجح5845.53255.531222.03317البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة فاٌز علً قناوي ابوالسعود504

ناجح6146.529.549.529.5216.03017البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة كحول محروس عبدالاله سلمان505

ناجح54.54531.553.528.5213.03017البلينامدرسة المعٌصرة االعدادٌة المشتركة محمود ظهري عبدالمجٌد شمندي506
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