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ناجح4631.52935.521.5163.527121036طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماابراهٌم حسن ابراهٌم محمد1000

ناجح6836.5324329208.5341412.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد ابو زٌد صابر ابو زٌد1001

ناجح48.541.52837.526.518229141137طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد احمد على السٌد1002

ناجح70.55333.541.533.523231161439طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد الحسٌن سٌد محمد1003

ناجح64.55230.538.526.521229131237طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد اٌمن عبد الرازق على1004

ناجح56.53628.53622.5179.528131035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد حمدى خلٌل السٌد1005

ناجح49.53623.537.524170.527131036طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد حموده محمد عطٌف1006ً

ناجح5935.53040.52519029141135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد حمٌد احمد حمٌد1007

ناجح5037.530.536.524.517930161336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد خالد احمد محمد1008

ناجح5245303925.5191.5261310.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد خلف احمد السٌد1009

ناجح7145.535.54431.5227.534171339طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد خلٌل ٌوسف خلٌل1010

ناجح62.540314027.520130141035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد رفعت على ابراهٌم1011

ناجح59.533.528.53621.517931141036طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد زٌنهم فراج محمد1012

ناجح49.5322232.520.5156.530121135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد شحاته عبده عبد هللا1013

ناجح49.5332839.522.5172.528131136طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد صالح احمد السٌد1014

ناجح634037.54326.521029121035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد طارق سٌد عبدالاله1015

ناجح51332833.522.516830131336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد عادل احمد سلٌمان1016

ناجح58.53428.539.524.518531121135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد عبد الناصر سلٌمان البدرى1017

ناجح64.536.5323829.5200.532131336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد على محمد محمود1018

ناجح75.548.53848.536246.533161439طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد محروص احمد السٌد1019

ناجح64452433.522.5189301310.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد محمد احمد خلٌل1020

ناجح7052.53843.536.5240.5311511.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد محمد بدوى عبد الحافظ1021

ناجح7857404638.5259.5351511.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد محمد خلف محمد1022

ناجح543225.533.52216728141136طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد محمد عبد الكرٌم عبد الرحمن1023

ناجح474221.531.521.5163.527131035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد محمد عبد الرءوف مصطفى1024

ناجح68473543.529222.530151236طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد محمود احمد سٌد1025

ناجح403020302014020101036طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد محمود احمد محمد1026

ناجح55453032.526188.530131035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد محمود سلٌمان محمد1027

ناجح75.550.539.540.532.5238.5331511.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد مختار محمد على1028

ناجح7458.5395237260.533161439طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد مصطفى عبد الفتاح مصطفى1029

ناجح735737.544.53224434151239طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد وائل احمد عل1030ً

ناجح745837463525034161239طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد وائل حسٌن عبد الرزاق1031
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ناجح47.537.527.53421.516829121035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماادم عبد المنعم ابو دهب محمد1032

ناجح59.537.526.539.525188281410.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماادهم عبد الحمٌد عبد العزٌز عبد الحمٌد1033

ناجح74.558.539.558.53927033151339طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماادهم محمد احمد محمد1034

ناجح56.542243527184.528141035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااسالم على عبد الرحمن السٌد1035

ناجح64563152.534.523833131236طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااسالم ٌاسر سلٌمان ابوزٌد1036

ناجح68.55328.544.534.522932151339طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااسماعٌل اشرف اسماعٌل حسن1037

ناجح55.548283931.520226141035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماالبدرى حمدى البدرى محمود1038

ناجح41.540.537.53527181.527131036طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماالسٌد الشاذلى السٌد فرغلى1039

ناجح5541.522.533.523175.528121034طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماامٌن محمد امٌن على1040

ناجح5839233321.5174.528141335طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماجالل ابراهٌم عبد العال السٌد1041

ناجح5242.527.543.520185.531151536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماجالل ممدوح جالل احمد1042

ناجح6140.522.53422180291310.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماحازم محمد احمد محمد1043

ناجح7152.524.5432621734171639طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماحازم محمد فرغلى احمد1044

ناجح494322382417626131435طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماحامد فرغلى حامد فرغلى1045

ناجح54.5432438.520180261313.534طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماحسام احمد ابراهٌم حسن1046

ناجح5536.524.53720.5173.5271311.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماحسن احمد اسماعٌل محمد1047

ناجح5938.522.532.520.517327161036طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماحسن صالح حسن احمد1048

ناجح5742253720.5181.526151035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماحسن عبد الشافى عبد الحافظ محمد1049

ناجح59.542283922190.525161136طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماحسن محمد احمد حسن1050

ناجح7451.532.5403223031161339طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماحماد شحاته حماد محروس1051

ناجح49.5462132.52117025121135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماخلف جمال خلف سلٌمان1052

ناجح50.540.528.538.52218028151336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماذٌاد اشرف ابوزٌد عوض1053

ناجح67.545334024209.5331614.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمارضوان احمد محمد رضوان1054

ناجح51.540.53039.523.5185241212.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمازٌاد صفوت عبد الظاهر السٌد1055

ناجح75.53826.54325.5208.535161639طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمازٌاد محمد مصطفى محمد1056

ناجح6545.5314232.521628131135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمازٌاد محمود احمد ابراهٌم1057

ناجح76463041.531224.5271412.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماسٌف الدٌن احمد راشد عمران1058

ناجح47.5422236.522.5170.5221210.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماسٌف الدٌن السٌد محمد السٌد1059

ناجح56.54622.53623.5184.5211410.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماسٌف الدٌن مصطفى عطٌه احمد1060

ناجح63.540.523.535.524187241610.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماشرٌف السٌد قناوى فراج1061

ناجح69.5573441.530232281611.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماشرٌف عبد الرحٌم عبد الاله احمد1062

ناجح5935.524.53220.5171.525141235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماشرٌف محمد احمد محمد1063

ناجح493422.532.520.5158.522131036طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماصالح شرٌف صالح حلم1064ً

ناجح56.53822.533.520.517121131035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماضٌاء محمد عبد العزٌز عبد الحمٌد1065
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ناجح5540253321.5174.5231310.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماطه على السٌد محمد1066

ناجح5536.5233421.517022121035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماطه محمد احمد منصور1067

ناجح60373439.533203.5291311.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرازق احمد عبد الرازق عبد الحافظ1068

ناجح73.549.5364529.5233.529141339طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرازق عبد الناصر عبد الرازق احمد1069

ناجح73.550394536243.5331612.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الراضى ٌاسر عبد الراضى محمد1070

ناجح6248.53032.522.5195.5271410.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرحمن احمد عبد الرحمن السٌد1071

ناجح76.554.5344834.5247.5291411.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرحمن احمد عبد الرحمن السٌد1072

ناجح7246394137235351512.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرحمن انور عبد اللطٌف عبد الرحٌم1073

ناجح7656.53744.535.5249.535161439طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرحمن سلٌمان عبد الراضى مصطفى1074

ناجح664035403021124121235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرحمن طارق محمد على1075

ناجح49.538303622.517622131236طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرحمن عبده فتحً عبد هللا1076

ناجح75.5533544.53023831161439طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرحمن لطفً عبد الرزاق السٌد1077

ناجح4734284021.5170.523121135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرحمن مجدى فرغلى عبد الحافظ1078

ناجح70443745.537233.5311411.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرحمن محمد سلٌمان محمد1079

ناجح54.540343824190.524141135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الرؤف احمد عبد الرؤف مصطفى1080

ناجح5836.52733.52417924131336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد العزٌز عبد الراضى ابو الحسن اسماعٌل1081

ناجح59.5403033.52318626131235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الغنى محمود حسٌن عبد الغنى1082

ناجح73453442.530224.529151439طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الاله محمد عبد الاله محمد1083

ناجح5137.52543.521.5178.525131235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد الاله محمود عبد الاله احمد1084

ناجح4638.524.53422.5165.521131236طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد اللطٌف لطفى عبد اللطٌف عبد الحلٌم1085

ناجح73.55639.558.537.5265321612.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد هللا رجب السٌد محمد1086

ناجح61393048.527.520624141235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبد هللا محمود امام صدٌق1087

ناجح77.557.540603827334161439طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعبده طه محمد على1088

ناجح52.542303723.518527141236طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعرفان على السٌد محمد1089

ناجح50.540.524.538.523.5177.5201310.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعالء محمود عبد الاله احمد1090

ناجح45.53623.536.520.5162231410.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعلى طه عبد الرحٌم طه1091

ناجح65.5393251.528.5216.521141335طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعلى فرغلى محمود محمد1092

ناجح6252.534.5513023028141336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعمر عبد الرحمن نصر بدران1093

ناجح7860406038.5276.533161439طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعمر محمود مصطفً محمد1094

ناجح72.539.5234022.5197.5331412.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماقاسم السٌد قاسم السٌد1095

ناجح53.546364622203.524121135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماكرٌم عبد الحمٌد حمدي عزت1096

ناجح73503754.535.525036151339طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماكمال بدوى كمال بدوى1097

ناجح6037.52331.520.5172.5231310.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمالطفى محمود عبد الرحٌم قناوى1098

ناجح5636.528.5402318429141236طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامازن محمد عبد الرزاق محمد1099
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ناجح74.552.537.557.53625831151339طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحروس على محروس عبد الحلٌم1100

ناجح59483451.532.522527121135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد ابوالٌسر ابراهٌم خلٌل1101

ناجح635233.546.52622126131136طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد احمد خلف احمد1102

ناجح72.557364730242.533141339طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد احمد عبد القادر عبد الحافظ1103

ناجح7258.534.55030.5245.530161239طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد احمد عبد الكرٌم محمد1104

ناجح65.54936.541.533225.5261310.534طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد احمد محمد حسٌن1105

ناجح45.5493234.522.5183.5251312.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد احمد مصطفى عبد الاله1106

ناجح53.548353823197.527131336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد اشرف سالمه عبد الرحٌم1107

ناجح76.5604059.537.5273.531161439طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد اشرف عثمان عبد القادر1108

ناجح533625.53521170.522121235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد اشرف مصطفى محمد1109

ناجح403020302014020101032طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد الحسٌنى حسن ابوضٌف1110

ناجح55413641.523.519723131235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد الحسٌنى عبد الرازاق عبد الساتر1111

ناجح77.5574056.536.5267.5311515.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد السٌد بدرى سٌد1112

ناجح484032.53725182.5221212.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد السٌد حامد السٌد1113

ناجح53.53831.53823.5184.5251414.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد الشاذلى السٌد فرغل1114ً

ناجح46.545.526.53320171.524121235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد اٌمن سٌد محمد1115

ناجح6352.5384228.522429151336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد جمال احمد محمود1116

ناجح46352634.521162.525121135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد جمال البدرى عبد الحمٌد1117

ناجح7357.5395633258.531151236طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد جمال عبد العزٌز مصطفى1118

ناجح7859.5395738271.5311412.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد حامد عبد المولً السٌد1119

ناجح6657.5364022.5222251313.534طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد حماده حسن صابر1120

ناجح67.558.538.54326233.5291413.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد حمدي عامر احمد1121

ناجح7557.53956.536.5264.530141336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد خالد عبد هللا محمد1122

ناجح515138.544.52821324121234طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد رفعت عبد الرحٌم على1123

ناجح47.5453137.52518626121235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد شحاته على احمد1124

ناجح68493437.527.5216291414.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد عاطف محمدٌن محمد1125

ناجح514526.54926197.5231212.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد عبد العال عبد الرحمن عمٌش1126

ناجح74.553.539.554.534256321514.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد عبد العال محمد السٌد1127

ناجح52.53524.53921.5172.523131336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد عبد العال محمد عبد العال1128

ناجح7959.5406039277.5321514.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد عبد الناصر محمد السٌد1129

ناجح70.555.53544.527.5233321512.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد على احمد على عطوان1130

ناجح6651304326.5216.528131135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد على عبد الغفار على1131

ناجح664834432922029141336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد عمرو محمد احمد1132

ناجح61453037.528201.5261210.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد فراج عبد الوالى هاشم1133
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ناجح64.537.52237.522183.525141336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد محمد احمد فرغلى1134

ناجح63363038.527194.524131135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد محمد محمد السٌد1135

ناجح714734.536.528.5217.527151339طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد محمود عبد الخالق زٌد1136

ناجح73.5383437.522205351817.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد محمود على محمد بخٌت1137

ناجح483622.544.522.5173.5221210.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد مصطفى احمد فؤاد اسماعٌل1138

ناجح524124.54823188.5261413.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد مصطفى حسن على1139

ناجح7233374135218341412.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد ممدوح ابو الوفا نوٌر1140

ناجح7053.533.54831.5236.532151339طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد ممدوح محمد عبدالرحٌم1141

ناجح57462837.524192.525131135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد ناصر عبد الرحمن حمدان1142

ناجح54.545323827196.526141336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد نسٌم السٌد فرغلى1143

ناجح7450.53241.532.5230.531141439طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد نصر محمد عبد الاله1144

ناجح68.537.52737.528.519929151239طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد ٌاسر عبد النعٌم سٌد1145

ناجح553625352918025131135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد ٌونس محمد عبد الرحمن1146

ناجح53.545283621183.529131336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود احمد خلف احمد1147

ناجح60.542283820.518932121235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود احمد عبد الحى احمد1148

ناجح49.53628.534.521169.5271311.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود السٌد حسن على1149

ناجح7037244930210331511.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود السٌد محمد احمد1150

ناجح67393641.521204.535131039طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود ثروت عبد الراضى احمد1151

ناجح51.54528.534.521.518129151236طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود حسن عبد الراضى حسن1152

ناجح7046.534.541.533.522632161439طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود خالد مصطفى عبد الرحٌم1153

ناجح51.533.5223320.5160.521131035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود عبد الكرٌم محمود على1154

ناجح4735.527.53320.5163.527131136طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود متولى السٌد محمود1155

ناجح66.540.5333625.5201.5321310.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود محمد السٌد محمد1156

ناجح52.53930.5332217724121034طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود محمد رفاعً إبراهٌم1157

ناجح5836.5303821183.5311310.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود مصطفى عبد الرزاق محمد1158

ناجح4134303320.5158.528131036طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود ممدوح عبد العزٌز عبد الموجود1159

ناجح44.533303320.5161291310.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود ناصر مصطفى السٌد1160

ناجح65.54733.54324.5213.534171339طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامروان محمد بدري سٌد1161

ناجح5838324023191301510.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامروان محمود حسن احمد1162

ناجح56.537.528.53524181.5271511.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامصطفى اشرف محمد عبدالحافظ1163

ناجح6045.53336.531.5206.5291412.535طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامصطفى جمال حسن احمد1164

ناجح70.5553955.53525531161239طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامصطفى رمضان فهمً محمد1165

ناجح58.539.530422319327141035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامصطفى عبد العال كمال محمد1166

ناجح7045.533.540.525.5215311512.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامصطفى محمد احمد رسالن1167
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ناجح78.5603958.538274341715.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامصطفى محمد عبد القادر عبد الحافظ1168

ناجح66.54130.53720.5195.5321514.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامصطفى محمود اسماعٌل احمد1169

ناجح45.532.5243520.5157.525121135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامصطفى محمود رمضان عبدالرزاق1170

ناجح44.535223620157.5271311.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامصطفى نصر محمود عبد هللا1171

ناجح51.53523.533.521164.525121035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامصطفى هانى مصطفى محمود1172

ناجح6437.526.5372018529141336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامعاذ ٌونس مرعً ٌونس1173

ناجح7454.5405537260.536181739طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامعتز انور سلٌمان على1174

ناجح4833.52334.52116026121235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامعتز محمد محمود محمد1175

ناجح42.535.526342115926131336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماممدوح محمد احمد محمد1176

ناجح5134.52433.52116426121235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامهاب محمد صالح عطاهللا1177

ناجح745436.548.53624937141239طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامؤمن طه السٌد موسى1178

ناجح43.53322.541.520.516122131036طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامؤمن عبد النعٌم هاشم محمد1179

ناجح493624.537.52116825141035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامٌنا مبروك فاٌق حنٌن1180

ناجح5032.526.54423.5176.5261414.536طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماهٌثم احمد محمد على1181

ناجح7753405537262341512.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماٌاسر اٌمن عبد الراضً محمد1182

ناجح75.560405738270.5361611.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماٌوسف السٌد محمد مرسى1183

ناجح56372532.520170.530131035طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماٌوسف حمدان احمد حسانٌن1184

ناجح51.536253421167.528111136طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماٌوسف عصام السٌد محمد1185

ناجح675229362520930121135طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماٌوسف عطٌه امام السٌد1186

ناجح474025332216727131136طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماٌوسف عنتر السٌد احمد1187

ناجح5835.5243722176.527151235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماٌوسف محمود البدري محمود1188

ناجح67413037.524199.528151336طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماٌوسف محمود سالمان احمد1189

ناجح64.53631.53325190321610.539طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماٌوسف نصر محمد احمد1190

ناجح493324.53325164.522121235طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماٌوسف ٌاسر عبد الحمٌد بكر1191

ناجح66.537.52935.526194.529161437طماطما االعدادٌة بناتابتسام جمال احمد على1192

ناجح76.554.5324934.5246.530181537طماطما االعدادٌة بناتأبتسام محمد احمد محمد1193

ناجح6251.53043.53021725151437طماطما االعدادٌة بناتابتهال حمدى حسن مصطفى1194

ناجح64.549.531.542.527215321616.537طماطما االعدادٌة بناتابتهال كمال اسماعٌل محمد1195

ناجح6845284424209291713.537طماطما االعدادٌة بناتاروى السٌد عبدالرحمن البدرى1196

ناجح78.556.539.55439.5268381713.537طماطما االعدادٌة بناتأروى اٌمن محمد على1197

ناجح61.54630.537.524199.5291712.537طماطما االعدادٌة بناتاروى هشام هاشم محمد1198

ناجح65.5452934.521.5195.528181638طماطما االعدادٌة بناتاسبٌل احمد مصطفى محمود1199

ناجح72.558365336255.5311513.537طماطما االعدادٌة بناتاسراء حسانٌن احمد محمد1200

ناجح79.560405639274.5381615.537طماطما االعدادٌة بناتاسراء حماده محمد على1201
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ناجح67.54031.54226.5207.527151537طماطما االعدادٌة بناتاسراء خالد محروس احمد1202

ناجح7459.5385637264.533171637طماطما االعدادٌة بناتاسراء على عبد هللا محمود1203

ناجح6545.53038.525204261512.537طماطما االعدادٌة بناتأسماء ابراهٌم محمد محمد1204

ناجح77.5603958.539274321615.537طماطما االعدادٌة بناتاسماء حسام عبده محمد1205

ناجح62.546353526.520531151537طماطما االعدادٌة بناتأشرقت عبدهللا عبدالراضً محمد1206

ناجح61.54727.536.525197.530161538طماطما االعدادٌة بناتأفراح سمٌر عبد الظاهر مرسى1207

ناجح78.559.54056.538.527337181737طماطما االعدادٌة بناتأفنان جمال عبد الخالق محمد1208

ناجح64.551314325.521531171537طماطما االعدادٌة بناتأالء السٌد عبدالرحٌم مصطفى1209

ناجح78.5604059.539.5277.537171738طماطما االعدادٌة بناتآالء جمال عطٌه أحمد1210

ناجح77594057.540273.536151637طماطما االعدادٌة بناتأالء خالد مصطفى على1211

ناجح76.55635.54737.5252.528171640طماطما االعدادٌة بناتآالء طاهر محمد على1212

ناجح6737.532.53825.5200.530171437طماطما االعدادٌة بناتالشٌماء اٌمن سٌد محمد1213

ناجح65523042.527.521730181537طماطما االعدادٌة بناتأمانى خالد السٌد مطاوع1214

ناجح805940594027836161637طماطما االعدادٌة بناتأمنه خالد محمد عبد المجٌد1215

ناجح68.545.536.542.528.5221.5301513.537طماطما االعدادٌة بناتأمنٌة حماده عبدالشافى محمود1216

ناجح6147.534.5422621135151637طماطما االعدادٌة بناتامنٌه احمد علً السٌد1217

ناجح75.557.53547.528.5244331616.537طماطما االعدادٌة بناتأمنٌه السٌد ابراهٌم محمد1218

ناجح68.54534.54827.5223.528171537طماطما االعدادٌة بناتأمنٌه جمال ابو الحسن اسماعٌل1219

ناجح64.547.535.54824.522029161437طماطما االعدادٌة بناتأمنٌه محمد محمود احمد1220

ناجح68.547.532.55030228.527171537طماطما االعدادٌة بناتأمنٌه هانى حسنى احمد1221

ناجح74.557375237257.532151537طماطما االعدادٌة بناتانتصار أحمد السٌد محمد1222

ناجح68.5453743.531225291615.537طماطما االعدادٌة بناتاٌمان حسٌن محمد اسماعٌل1223

ناجح66.545.53242.527.5214311611.537طماطما االعدادٌة بناتاٌمان محروس محمد احمد1224

ناجح72.54631.54124.5215.5291712.537طماطما االعدادٌة بناتاٌناس عبدالمنعم احمد عثمان1225

ناجح604532.543.526.5207.520171337طماطما االعدادٌة بناتآٌه حسٌن على عبد الاله1226

ناجح66343442.526202.530171537طماطما االعدادٌة بناتآٌه محمد أحمد عٌسى1227

ناجح64.545323823.520325171437طماطما االعدادٌة بناتاٌه محمد جمعة مرسى1228

ناجح674537.539.53021927161337طماطما االعدادٌة بناتآٌه محمد مصطفى عبد المجٌد1229

ناجح68.550.53549.534237.533141537طماطما االعدادٌة بناتآٌه هانى حسنى احمد1230

ناجح75.557.53851.532254.531171637طماطما االعدادٌة بناتبسمله حماده عبد الكرٌم محمد1231

ناجح7458.538.550.533.525532161537طماطما االعدادٌة بناتبسمله محمود البدرى احمد1232

ناجح7257.538.545.537.525126161637طماطما االعدادٌة بناتبسمه اسماعٌل فرغلى محمد1233

ناجح68.545.53144.532221.529161537طماطما االعدادٌة بناتبسمه السٌد عبد العال محمد عبد العال1234

ناجح76.5543948.537.5255.530151537طماطما االعدادٌة بناتبسنت محمد احمد على1235
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ناجح58513346.537225.530.5161437طماطما االعدادٌة بناتترٌفٌنا عماد عزمى عبد الشهٌد1236

ناجح7354.53450.535.5247.536151537طماطما االعدادٌة بناتتسبٌح اشرف محمد شحاته1237

ناجح8060406040280381816.540طماطما االعدادٌة بناتتسبٌح جمال محمد احمد1238

ناجح62.545.527.53922.519728161337طماطما االعدادٌة بناتتسبٌح طه ابراهٌم جاد الكرٌم1239

ناجح8060406039.5279.5331816.538طماطما االعدادٌة بناتتسنٌم حماده محمد على1240

ناجح7558.5405938.5271321716.537طماطما االعدادٌة بناتجانو رامى سمٌر بسطا1241

ناجح62.545.53137.521.5198241613.537طماطما االعدادٌة بناتجٌهان اشرف محمد ابوسٌف1242

ناجح63.55430.548.531.522825161637طماطما االعدادٌة بناتجٌهان جالل مصطفى حماٌه1243

ناجح7759345737.5264.5351515.537طماطما االعدادٌة بناتحبٌبه احمد محمد رشاد1244

ناجح7760395737.5270.533171637طماطما االعدادٌة بناتحبٌبه خالد فراج محمد1245

ناجح8060405939.5278.5331715.538طماطما االعدادٌة بناتحبٌبه محمد عثمان عبدالرحٌم1246

ناجح654931.54626.5218271615.537طماطما االعدادٌة بناتحسناء محمد على احمد1247

ناجح74.5563347.536.5247.5301716.537طماطما االعدادٌة بناتحسناء محٌى حسٌن مهران1248

ناجح65.546354532223.529151737طماطما االعدادٌة بناتحنان حناوى سلٌمان بخٌت1249

ناجح76.556315237.5253331616.537طماطما االعدادٌة بناتحنان عبدالحافظ البدري عبدالحافظ1250

ناجح7149254627218281716.537طماطما االعدادٌة بناتحٌاة جالل موسى محمود1251

ناجح7658355235.5256.525141537طماطما االعدادٌة بناتخلود محمد محمود السٌد1252

ناجح60.545304224.5202281715.537طماطما االعدادٌة بناتخلود محمود أحمد فراج1253

ناجح7758.5374836.525736151537طماطما االعدادٌة بناتدالٌا الحسٌنى جابر حسانٌن1254

ناجح75563042.528231.5311513.539طماطما االعدادٌة بناتدعاء السٌد بخٌت خلف1255

ناجح7954.5375437.5262311713.537طماطما االعدادٌة بناتدنٌا حماده عبد الخالق على1256

ناجح77.552.535.54833246.5321612.539طماطما االعدادٌة بناتدنٌا عز الدٌن خلف بخٌت1257

ناجح7657.537.55337.5261.533161537طماطما االعدادٌة بناتدنٌا قاسم محمد احمد1258

ناجح60.541304727.5206321612.537طماطما االعدادٌة بناتدٌنا احمد محمد محمد1259

ناجح67.554.532.544.526.5225.5291713.537طماطما االعدادٌة بناتدٌنا نصر عبد الحمٌد محمود1260

ناجح755133.54638243.5331513.537طماطما االعدادٌة بناترانا محمد ٌوسف محمد1261

ناجح795840563827130171837طماطما االعدادٌة بناتراندا محمد صابر عبد الحافظ1262

ناجح75.555.5394833.5251.5341515.537طماطما االعدادٌة بناترانٌا مصطفً السٌد حسن1263

ناجح76.55934.5533525837161637طماطما االعدادٌة بناترباب حسن عبد الرحٌم عبد الرحمن1264

ناجح7858405739.5272.537161738طماطما االعدادٌة بناترحاب جمال كمال عبدالرحمن1265

ناجح7353.53244.52923235151437طماطما االعدادٌة بناترحاب رجب البدرى السٌد1266

ناجح72.555.53041.527226.5321513.537طماطما االعدادٌة بناترحمه احمد مختار حسن1267

ناجح68.545273922.5202321713.537طماطما االعدادٌة بناترحمه صالح فوزي محمد1268

ناجح7350.531.545.531.523228161437طماطما االعدادٌة بناترحمه ناصر فراج على1269
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ناجح6238.523.533.521.517934171437طماطما االعدادٌة بناترشا على احمد على1270

ناجح80604059.540279.531161339طماطما االعدادٌة بناترشا ناصر محمد عبدالخالق1271

ناجح6650.528.535.524.520527171539طماطما االعدادٌة بناترضوى صابر اسماعٌل محمد1272

ناجح806040604028037181737طماطما االعدادٌة بناترنٌم عزت أحمد محمود1273

ناجح755439503124933181737طماطما االعدادٌة بناتروان اٌمن عاطف راشد1274

ناجح7958.5405939275.533171738طماطما االعدادٌة بناتروان عبدالرحمن محمد السٌد1275

ناجح684835.547.53123031161737طماطما االعدادٌة بناتروفٌدة رمضان غانم محمد1276

ناجح79604059.539277.5341619.537طماطما االعدادٌة بناتروفٌده سلٌمان عبده حسن1277

ناجح79.56039.56038.5277.5351818.538طماطما االعدادٌة بناتروناء احمد محمد رشاد1278

ناجح714835443623433191537طماطما االعدادٌة بناترونٌدا محمد عبدالعزٌز احمد1279

ناجح58.541233926187.5271718.537طماطما االعدادٌة بناترؤوفه جابر محمد حسٌن1280

ناجح80604058.540278.5361619.538طماطما االعدادٌة بناترؤى رجب على حسن1281

ناجح76.553.538.548.535252351712.539طماطما االعدادٌة بناتروى محسن على فرغلى1282

ناجح7351.5375537.5254321513.537طماطما االعدادٌة بناتروٌدا محمد ٌوسف عل1283ً

ناجح684529332720230181537طماطما االعدادٌة بناترٌهام اٌمن احمد عطا1284

ناجح8060406040280341615.538طماطما االعدادٌة بناترٌهام خالد أحمد عٌسى1285

ناجح7658.53853.536.5262.533161737طماطما االعدادٌة بناترٌهام محمد حمدى فؤاد1286

ناجح6845.52442.524.5204.533151837طماطما االعدادٌة بناترٌهام محمدفرٌد محمود عبدالعال1287

ناجح704833.54032.5224331617.537طماطما االعدادٌة بناتزٌنب احمد ابراهٌم محمد1288

ناجح604526.542.526200331616.537طماطما االعدادٌة بناتزٌنب عادل عبد الغنى محمد1289

ناجح64.5453043.528.5211.526.5171837طماطما االعدادٌة بناتسارة عالء عدلى حكٌم1290

ناجح7960385839.5274.535181938طماطما االعدادٌة بناتساندى امجد محفوظ ثابت1291

ناجح62.54833.547.531.522325181937طماطما االعدادٌة بناتسلسبٌل احمد جمال عبده1292

ناجح71.54534.54634.5231.529171937طماطما االعدادٌة بناتسلمى احمد السٌد حسن1293

ناجح755739.55436261.5321616.537طماطما االعدادٌة بناتسلمى احمد خلف محمد1294

ناجح78603852.538266.535161737طماطما االعدادٌة بناتسلمى صالح مصطفى حماٌه1295

ناجح6546.533.5533423229161937طماطما االعدادٌة بناتسماء محمد عبد الرحمن سلوم1296

ناجح74533042.534.523428161837طماطما االعدادٌة بناتسماح السٌد عبدالرازق على1297

ناجح54423139.530196.5271717.537طماطما االعدادٌة بناتسماح محمد هاشم علٌوه1298

ناجح6242263223.5185.5311715.537طماطما االعدادٌة بناتسندس السٌد احمد محمد1299

ناجح64413131.524191.530161637طماطما االعدادٌة بناتسندس اٌمن البدرى احمد1300

ناجح70.55133.53928.5222.5291717.537طماطما االعدادٌة بناتسندس مجدى احمد حسن1301

ناجح6753.53134.52621232171937طماطما االعدادٌة بناتسهٌله البدرى عبده عبدالهادى1302

ناجح7355.534.547.536246.535171637طماطما االعدادٌة بناتسهٌله حماده عبد الخالق حسانٌن1303
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ناجح64523137.530214.536171537طماطما االعدادٌة بناتشاهندا احمد عبد الرازق عبد الحافظ1304

ناجح73.55632.540.532.523534161637طماطما االعدادٌة بناتشاهنده محمد علً هرٌدي1305

ناجح69.550.528.539.527.5215.5331515.537طماطما االعدادٌة بناتشاهنده محمد محروس عبد الرزاق1306

ناجح7345335633.5240.5361716.537طماطما االعدادٌة بناتشذا اسامه احمد فرغل1307ً

ناجح7757.537.553.536261.5331517.539طماطما االعدادٌة بناتشهد احمد سٌد محمد1308

ناجح754331.54836.5234311517.537طماطما االعدادٌة بناتشهد السٌد عبده عبدالحافظ1309

ناجح64.540.528.532.52819429161737طماطما االعدادٌة بناتشهد جمال خلف حسن1310

ناجح76.556.539.55337.526334171738طماطما االعدادٌة بناتشهد حسن حسانٌن حسن1311

ناجح74.55736.554.539.526230171837طماطما االعدادٌة بناتشهد حمدى بدوى محمد1312

ناجح785939.56038.527533161737طماطما االعدادٌة بناتشهد محمد ابراهٌم عبدالقادر1313

ناجح69.541.534.546.529221271415.537طماطما االعدادٌة بناتشهد محمد ابوالحسن نفادى1314

ناجح7557.537.5523725931161637طماطما االعدادٌة بناتشهد محمد عبدالرحٌم قناوى1315

ناجح74.55434.55337.5253.531161637طماطما االعدادٌة بناتشهد مصطفى السٌد محمد1316

ناجح70.550314430225.533151337طماطما االعدادٌة بناتشهد نصر على محمد1317

ناجح7247.53342.535.5230.53217.51637طماطما االعدادٌة بناتشهد ٌاسر السٌد عبد العال1318

ناجح734834.54824.522833171637طماطما االعدادٌة بناتشٌرٌن على محمد على1319

ناجح694828.542.525.5213.5331716.537طماطما االعدادٌة بناتشٌرٌن محمد خلف عبد العال1320

ناجح73.559355231250.5331717.537طماطما االعدادٌة بناتشٌماء جالل جاد محمد1321

ناجح70413634.531.5213301715.537طماطما االعدادٌة بناتشٌماء جمال محمد احمد1322

ناجح735835.546.53624932161740طماطما االعدادٌة بناتشٌماء على عبد الحى احمد1323

ناجح68462836.529207.531171537طماطما االعدادٌة بناتصافٌناز ممدوح السٌد على1324

ناجح674125.535.52319230171537طماطما االعدادٌة بناتصباح حماده عبد الرحمن احمد1325

ناجح6637.53133.524.5192.533171537طماطما االعدادٌة بناتصفاء السٌد عاطف السٌد1326

ناجح745939513826134181738طماطما االعدادٌة بناتضحى خالد ابراهٌم السٌد1327

ناجح71.55434.54633.5239.530171638طماطما االعدادٌة بناتضحى محمد السٌد على1328

ناجح76.558.539.555.538268381715.537طماطما االعدادٌة بناتعبٌر اسامه السٌد محمد1329

ناجح74.549.5354430.5233.533161637طماطما االعدادٌة بناتغاده رفعت احمد على1330

ناجح77.55334.550.533248.5361716.537طماطما االعدادٌة بناتغدٌر عرفان عباس جاب هللا1331

ناجح6843.53731.530.5210.5321717.537طماطما االعدادٌة بناتفاتن محمود سٌد ابراهٌم1332

ناجح78.5603957.538.5273.5361718.538طماطما االعدادٌة بناتفاطمة الزهراء السٌد ابراهٌم سٌد1333

ناجح60.5312231.520.5165.5311612.537طماطما االعدادٌة بناتفاطمة الزهراء عبدالحمٌد عبدالكرٌم عبدالحمٌد1334

ناجح7248.539.554.536250.531171637طماطما االعدادٌة بناتفاطمه الزهراء بكر محمود على1335

ناجح795940583927534171637طماطما االعدادٌة بناتفاطمه الزهراء نصرالدٌن السٌد احمد1336

ناجح70.55439.55133.5248.5281716.537طماطما االعدادٌة بناتفاطمه السٌد محمد احمد1337
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ناجح7040.524.53323.5191.532161637طماطما االعدادٌة بناتفاطمه اٌمن محمود محمود1338

ناجح78.5604059.540278361516.537طماطما االعدادٌة بناتفاطمه شعبان على محمد1339

ناجح67.54127.53726.5199.530161637طماطما االعدادٌة بناتفاطمه محمد عبد العال محمد1340

ناجح76.556.5323628.5229.534161637طماطما االعدادٌة بناتفاطمه محمد عبدالرحٌم عبدالمنعم1341

ناجح6344243921.5191.5311816.537طماطما االعدادٌة بناتفداء احمد عبدالحمٌد هرٌدى1342

ناجح8060406040280371719.538طماطما االعدادٌة بناتفرحه اشرف فؤاد حسن1343

ناجح73.55237.551.536250.5311718.539طماطما االعدادٌة بناتفرحه محمد السٌد احمد1344

ناجح70.54027.5373220732171837طماطما االعدادٌة بناتكرٌمه اٌمن سٌد محمد1345

ناجح7140.53035.523.5200.533171637طماطما االعدادٌة بناتلمٌاء احمد عبد العزٌز احمد1346

ناجح6941.52737.527.5202.5331617.537طماطما االعدادٌة بناتلمٌاء السٌد البدرى السٌد1347

ناجح73.5383748.530227351616.537طماطما االعدادٌة بناتلٌدٌا صابر غبلاير ٌعقوب1348

ناجح6335.524.5432519132171737طماطما االعدادٌة بناتمادونا اشرف نبٌل وهبه1349

ناجح75.548.539.54539.524838171637طماطما االعدادٌة بناتمدٌحه زغلول خلف نفادى1350

ناجح734733.55030.523432151739طماطما االعدادٌة بناتمروه حلمى احمد محمد1351

ناجح55.54022.53721.5176.530141637طماطما االعدادٌة بناتمروه محمد مصطفى محمد1352

ناجح685128.54030217.532161737طماطما االعدادٌة بناتمروه مختار حسٌن احمد1353

ناجح7346.532.55629.5237.534151737طماطما االعدادٌة بناتمرٌم احمد ابراهٌم السٌد1354

ناجح73.54732.5563224136151737طماطما االعدادٌة بناتمرٌم احمد البدرى محمود1355

ناجح766036.55837267.5331617.537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم احمد بكرى محمد1356

ناجح78.555.5395939271361717.539طماطما االعدادٌة بناتمرٌم احمد حسن محمد1357

ناجح73.550315133238.533161737طماطما االعدادٌة بناتمرٌم اشرف علً محمد1358

ناجح8059.5406039278.538181537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم البدرى خلف سلٌمان1359

ناجح63.5453438.522.5203.528161237طماطما االعدادٌة بناتمرٌم النقراشى أحمد على1360

ناجح63.54535.544.531219.5301613.537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم حلمى محمود محمد1361

ناجح63.54536.53622.5203.5301513.537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم حماده خلف صابر1362

ناجح72.553.536.54831.524233171537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم رمسٌس شكرى جرس1363

ناجح75.559405739270.531171537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم طارق احمد عبدالمجٌد1364

ناجح7052375234.5245.5351611.537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم عصام موسى زوٌن1365

ناجح7457.536.55737262321513.537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم مجدي عز الدٌن عمران1366

ناجح785940543826938161737طماطما االعدادٌة بناتمرٌم مجدي محمد عل1367ً

ناجح74.555.53750.532249.536161537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم محمد البدرى حسٌن1368

ناجح8059.5405939.5278341815.540طماطما االعدادٌة بناتمرٌم محمد علً محمد1369

ناجح76.5593854.536264341716.537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم محمد فتحً محمد1370

ناجح75.553.538.54531243.5331615.537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم محمود البدرى محمود1371
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ناجح63.5413545.523.5208.532151437طماطما االعدادٌة بناتمرٌم مصطفى احمد محمد1372

ناجح7051.5374032230.5351713.537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم نصر محمد على1373

ناجح7153374332.5236.531.5171537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم وائل فاروق قلٌنى1374

ناجح71.5503846.532.5238.536171537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم وحٌد السٌد محمد1375

ناجح75.557.53648.533.5251381712.537طماطما االعدادٌة بناتمرٌم ٌاسر خلف على1376

ناجح75583653.534.5257291512.537طماطما االعدادٌة بناتملك السٌد بخٌت على1377

ناجح77573954.538.526636151337طماطما االعدادٌة بناتملك السٌد بدرى سٌد1378

ناجح7657.5395735264.533161437طماطما االعدادٌة بناتملك حمدى احمد محمد1379

ناجح59.553.539.54835.5236321613.540طماطما االعدادٌة بناتملك صالح كمال السٌد1380

ناجح7452.5385534.525435161437طماطما االعدادٌة بناتملك عصام موسى زوٌن1381

ناجح7449.5385636.525432171437طماطما االعدادٌة بناتملك ماجد عبدالفتاح محمد1382

ناجح73.553.532443223529171537طماطما االعدادٌة بناتملك محمد زكى عبداللطٌف1383

ناجح76.5564057.535.5265.530151437طماطما االعدادٌة بناتملك محمد عبد اللطٌف عبد الرحٌم1384

ناجح7450354329231321513.537طماطما االعدادٌة بناتملك نادر اسماعٌل السٌد1385

ناجح79.556.538603927334161738طماطما االعدادٌة بناتملك ٌوسف محمد احمد1386

ناجح7659.539.55738.5270.5311616.537طماطما االعدادٌة بناتمنار أسامه عبدالمنعم احمد1387

ناجح7960406039.5278.5331717.537طماطما االعدادٌة بناتمنار السٌد عبدالغفار عبدالحمٌد1388

ناجح685339513124233151537طماطما االعدادٌة بناتمنار السٌد محمد ابراهٌم1389

ناجح7047304025.5212.530141537طماطما االعدادٌة بناتمنار محمود عٌسى احمد1390

ناجح6648.5303729.521129161437طماطما االعدادٌة بناتمنال عصام مختار عبد الظاهر1391

ناجح69.5453040.52420932151437طماطما االعدادٌة بناتمنة هللا احمد محمد على1392

ناجح6949.530.53722208261513.537طماطما االعدادٌة بناتمنة هللا عبد الباسط حسانٌن اسماعٌل1393

ناجح80604059.539278.5371415.538طماطما االعدادٌة بناتمنة هللا مؤمن ابواللٌل محمد1394

ناجح68.5583441.534.5236.530161437طماطما االعدادٌة بناتمنة حاتم عبدالطٌف محمد1395

ناجح70.557375133.524933181537طماطما االعدادٌة بناتمنة عصام محسن احمد1396

ناجح714530.546.53222532151537طماطما االعدادٌة بناتمنه احمد مختار محمد1397

ناجح735233473724230161537طماطما االعدادٌة بناتمنه محمد محمود عل1398ً

ناجح68522637.532215.533151437طماطما االعدادٌة بناتمى صالح احمد السٌد1399

ناجح735827.54430.523329161538طماطما االعدادٌة بناتمً حسٌن محمود حسٌن1400

ناجح7658.5405339266.5381716.540طماطما االعدادٌة بناتمً عماد عبدالحمٌد احمد1401

ناجح76.5593547.536.5254.532161737طماطما االعدادٌة بناتمٌاده محمد عبدالفتاح عبدالنعٌم1402

ناجح726040553926634171738طماطما االعدادٌة بناتمٌرا رضانه لطفى شحاته1403

ناجح7760405338.5268.5341716.537طماطما االعدادٌة بناتندا احمد محمد حسٌن1404

ناجح75.553.54051.539259.5311617.537طماطما االعدادٌة بناتندا اشرف عبد الظاهر محمد1405
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ناجح79604058.538.5276341616.537طماطما االعدادٌة بناتندا عماد عزالدٌن فهم1406ً

ناجح6340.524.54323.5194.528151737طماطما االعدادٌة بناتندا محمد علً سٌد1407

ناجح63.536.523.532.523.5179.5341517.537طماطما االعدادٌة بناتندا مصطفً جمال السٌد1408

ناجح78.5554058.53827034151737طماطما االعدادٌة بناتندى احمد البدرى عبد الرزاق1409

ناجح765938.554.537.5265.537151737طماطما االعدادٌة بناتندى احمد عبدالكرٌم محمد1410

ناجح67.546.53242.525213.534151737طماطما االعدادٌة بناتندى حامد عبدالرحمن عٌسوى1411

ناجح704535.54331.522530151637طماطما االعدادٌة بناتندى حماده حسٌن محمد1412

ناجح73.55437.553.537255.535161738طماطما االعدادٌة بناتندى راضً ابراهٌم السٌد1413

ناجح765638.552.537260341817.537طماطما االعدادٌة بناتندى سٌد محمد عبدالمجٌد1414

ناجح68.556324027223.535161737طماطما االعدادٌة بناتندى على حسنٌن على1415

ناجح7760405539.5271.5311617.537طماطما االعدادٌة بناتندى مجدى السٌد عبد الرحمن1416

ناجح69.546323728212.5341517.537طماطما االعدادٌة بناتندى محسن عبده احمد1417

ناجح785839.55737.5270341717.537طماطما االعدادٌة بناتندى محمود فتحى محمد1418

ناجح53.540.5304622.5192.5291517.537طماطما االعدادٌة بناتنصره جمال عبد العال محمد1419

ناجح544828.53422.5187291517.537طماطما االعدادٌة بناتنورا السٌد حسٌن السٌد1420

ناجح79.560405939.5278321617.537طماطما االعدادٌة بناتنوران اسامه عبدالفتاح ابوالقاسم1421

ناجح766039.554.538268341617.537طماطما االعدادٌة بناتنوره احمد السٌد على1422

ناجح7256.53951.53425332151537طماطما االعدادٌة بناتنورهان السٌد محمود السٌد1423

ناجح77.558.54057.538.527233151640طماطما االعدادٌة بناتنورهان خالد عبدالخالق احمد1424

ناجح7655385637.5262.530151637طماطما االعدادٌة بناتنورهان محمد حمدي فؤاد1425

ناجح72.558.532.548.53224433151537طماطما االعدادٌة بناتنورهان محمد عبد الظاهر احمد1426

ناجح70.55531.548.534.524033141437طماطما االعدادٌة بناتنٌره اٌوب احمد فرغل1427ً

ناجح62.5512534.525.5198.533151337طماطما االعدادٌة بناتنٌره حسن على محمد1428

ناجح77.5604058.538.5274.533151437طماطما االعدادٌة بناتهاجر جالل محمد مصطفى1429

ناجح735630.542.53223435151437طماطما االعدادٌة بناتهاجر خالد مصطفى عبدالرحٌم1430

ناجح775236.552.53325132151537طماطما االعدادٌة بناتهاجر سامح محمد سلٌمان1431

ناجح654533432821432141537طماطما االعدادٌة بناتهاجر محمد عبد الخالق ٌوسف1432

ناجح75.556.5385436.5260.5341413.538طماطما االعدادٌة بناتهاجر معتز عبد الفتاح على1433

ناجح70.556.531.546.531.5236.531151537طماطما االعدادٌة بناتهاله هانى على السٌد1434

ناجح6653.53441.529.5224.5281316.537طماطما االعدادٌة بناتهبه كمال محمد سلٌمان1435

ناجح7960405940278321618.538طماطما االعدادٌة بناتهدى محً الدٌن احمد عبدالسالم1436

ناجح70603744.536247.535141537طماطما االعدادٌة بناتهمت مصطفى عبد الرازق محمد1437

ناجح75.55836.55137.5258.531141537طماطما االعدادٌة بناتهمت ٌاسر السٌد محمود1438

ناجح74.55939.55337.5263.530141437طماطما االعدادٌة بناتهمس احمد محمد عبدالرحمن1439
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ناجح71543246.531.523533161439طماطما االعدادٌة بناتهمس عبد الباسط عبد الخالق على1440

ناجح7458405737.5266.535151540طماطما االعدادٌة بناتهنا سعد زغلول عبدالرحمن1441

ناجح7254.538.548.527.524132141537طماطما االعدادٌة بناتهند ٌاسر عزالدٌن عمران1442

ناجح7357.5384533246.529141537طماطما االعدادٌة بناتوالء حسٌن شحاته عبدالرازق1443

ناجح69.548.5384334.5233.531161537طماطما االعدادٌة بناتٌسرا احمد عبد الوهاب حمٌد1444

ناجح6946.530.537.524.5208361613.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماابانوب حربً ناجى جاد1445

ناجح59.545.524.53421184.534151339طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماأبانوب خلف نظٌر عطا1446

ناجح6445273724.5197.5331613.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماابانوب مٌالد مخائٌل قلٌنى1447

ناجح74.551.536.548.537.5248.534161239طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمااحمد مختار فؤاد محمد1448

ناجح7549.533.550.531239.531.51713.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماآساف ٌوسف عطٌة بشوت1449

ناجح64.549.5284023.5205.533.5181238طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمااسامة اشرف هرفى جاد1450

ناجح69.546304728.5221341812.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماالسٌد احمد السٌد على1451

ناجح58.545.521.535.522.5183.534181338طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماامٌر اٌمن جمٌل حلٌم1452

ناجح7153.5303925218.532.5171539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماامٌر كرم خلف سلٌمان1453

ناجح77.5604056.53927332171438طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماأمٌر وجدى البدرى فاٌق1454

ناجح5741.5243421177.533.51715.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمابشاى هانى عدلى حكٌم1455

ناجح57.545.527.538.52519432.5171539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمابٌشوى عماد ثروت حكٌم1456

ناجح63.5452842.52320236.5181338طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماجرجس اٌهاب ونٌس قلدس1457

ناجح61.5452634.520.5187.533181239طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماجون هانى نعٌم فهٌم1458

ناجح725139.54332.5238341813.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماحسام حسن محمد احمد1459

ناجح66.5453037.521.5200.5371713.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمارشاد جبالى رشاد على1460

ناجح7247.5334227.522234171538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمارفٌق مجدى جمٌل فهمى1461

ناجح65.54624.5382519928161539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمارومانى جرجس محروص جرجس1462

ناجح73.5523046.52823031171439طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمارومانى جمال ناجح فرج1463

ناجح563822322116929.5161439طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمارٌمون جمال زكرى عطٌة1464

ناجح67382832.522.518834171439طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمازٌاد مصطفى أدم محمد1465

ناجح63.54626.53426.5196.530.5171738طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماسامح نصرى خلف هللا هرمٌنا1466

ناجح71.556.531.542.531.5233.534171838طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماشرٌف محمد خلٌفه السٌد1467

ناجح74.55538.55536.5259.537161838طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماطارق احمد ابو النجا على1468

ناجح6148.530.536.529.5206371715.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماعارف ممدوح احمد عارف1469

ناجح7758.539.55535.5265.538171539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماعبد الرحمن صابر على السٌد1470

ناجح7351.53246.531234341616.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماعبد الرحمن ٌسرى محمد اسماعٌل1471

ناجح7053.531.546.532.523433161839طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمافارس ماهر عادل سٌد حسن1472

ناجح58.5483341.527208351716.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمافام سامح ناجى قلدس1473
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ناجح72.549.537.542.529.5231.535161839طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمافام عصام بطرس مالك1474

ناجح644435433522130.5161839طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماكرٌم ناصر احمد عبد المنعم1475

ناجح65.545.531443121734161738طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماكٌرلس عمده بخٌت حناوى1476

ناجح62.540.531.542.52920634161738طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماكٌرلس منصور لطفى منصور1477

ناجح603924.53829190.532171538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامحمد احمد هارون محمد1478

ناجح69.53827.53926.5200.5341716.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامحمد السٌد عبد الحمٌد احمد1479

ناجح7145314829224361716.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامحمد عبدالعال عبدهللا عبدالعال1480

ناجح6935.5354430213.5341715.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامحمود احمد مصطفى محمد1481

ناجح5232.5233125.516427151539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامحمود محمد عبٌد محمد1482

ناجح604526.537.52919832181638طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمانادر مختار كرم جندى1483

ناجح62.539273629193.5351615.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمانور هانى معوض فؤاد1484

ناجح62.5423137.528201351715.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماهشام صالح ادم محمد1485

ناجح74.550.5374330.5235.5351716.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌسى بولس اسحق منهرى1486

ناجح554234.541.521.5194.5351712.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌسى سامح عدلى شاكر1487

ناجح66.54836.549.527227.5351812.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌسى سامى لبٌب جرٌس1488

ناجح52.5423549.524203361812.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌسى صابر بولس عطٌه1489

ناجح7245.537.540.532.522833.5181338طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌسى صفوت عدلً موسى1490

ناجح684538.542.525.5219.536181538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌسى عاطف حسنى موسى1491

ناجح5847.533.542.523.5205351817.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌسى لطفى حلٌم سٌدهم1492

ناجح65533954.532243.5351819.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌسى مالك لحظى فهمى1493

ناجح74573953.532255.5351719.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌسى منٌر عزٌز شنودى1494

ناجح7455.537.55131.5249.5361612.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌوسف الفولى احمد حمٌد1495

ناجح75.558.54056.535.5266351813.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌوسف فرج حبٌب نصر1496

ناجح64.540.53939.525208.5351812.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌوسف كمٌل عزمى فخرى1497

ناجح52.541.533362618936181239طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌوسف محمد بدرى محمود1498

ناجح78.56039.56039.5277.535.5181540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمااستر محفوظ ٌوسف بطرس1499

ناجح7145.536.5472522535171340طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمااستر ٌاسر بشاي شاكر1500

ناجح8060405840278391816.540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمااسراء محمود على محمود1501

ناجح75543652.537254.535181440طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمااشكناز اشرف سعد ٌوسف1502

ناجح68.5423744.527.5219.531171438طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماأمل عاطف زاخر عطا1503

ناجح72.552.53652.537250.534171338طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماأمل ٌاسر ابراهٌم عطٌه1504

ناجح745036.54827235.5381712.540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماانجى ٌسى فاٌز ٌسى1505

ناجح74.554.5375439.5259.5351713.540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمااٌمان صبرى زاخر ٌسى1506

ناجح7045354027.5217.5341713.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمااٌه عبد الفتاح البدرى السٌد1507
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ناجح57.539.526.534.520.5178.5271615.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمااٌه محمد حسنى حسن1508

ناجح71.55035.5503524234161540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماتسبٌح زٌن العابدٌن عبد الراضى محمد1509

ناجح7557.5405538.526636161540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماجٌهاد محمد محمد احمد1510

ناجح62.545.534.537.524.5204.5341615.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمادعاء السٌد خلف فرغلى1511

ناجح79594057.540275.534171540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمادمٌانه بطرس صدقى بطرس1512

ناجح6648.534.538.524.521234171337طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمادمٌانه عٌاد جمال جرٌس1513

ناجح70.547.5374723225321716.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمادٌنا رسمى مورٌس شاكر1514

ناجح694734.54122.5214361716.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمارحمه محمد اسماعٌل السٌد1515

ناجح7858.5385238264.5341617.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمارحمه محمد السٌد عمٌش1516

ناجح71.54935.5432322233.51616.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمارحمه ولٌم صادق صالح1517

ناجح76.55435.550.537.5254331715.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمارنٌن احمد محمد عبدالحافظ1518

ناجح7146.535.54530.5228.531161538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماروان ٌسرى اسماعٌل احمد1519

ناجح76.55036.54935247341815.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماروفٌده على احمد على1520

ناجح80604059.540279.533.51815.540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمارٌهام بطرس ٌوسف بطرس1521

ناجح77.56039.551.539267.5361616.540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماسلفٌا انسى فارس جندى1522

ناجح61463645.535223.531171440طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماشهد حسن السٌد السٌد1523

ناجح74.546.538463023536151539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماشهد فاروق سعد عبد العال1524

ناجح71.547.5353725.5216.537161438طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماصفٌه حمدان احمد ابو زٌد1525

ناجح624837432521531181739طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماغاده الحسٌنى احمد محمد1526

ناجح725736.546.533245361816.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمافاطمه السٌد مصطفى محمد1527

ناجح5741.5303721.5187321717.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمافاطمه على عاطف محمد1528

ناجح72.55338.546.533243.535.51615.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمافٌوال اشرف منصور زكى1529

ناجح765130.54736.524136.5161538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماكاترٌنا ٌوسف كامل حكٌم1530

ناجح73.5493044.53523235.5171438طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماكرستٌنا ممدوح عٌد فرنسٌس1531

ناجح725131.54631231.536161338طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامادونا عماد ثاٌت مٌخائٌل1532

ناجح59.54525.539.530199.535151338طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامادونا هانى عبد الرزاق كامل1533

ناجح7251314730231351612.540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامادونا ٌاسر ظرٌف رزق1534

له دور ثان00000020101040طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامارتٌنا ابراهٌم قدٌس شاكر1535

ناجح7458.535.5523425437161340طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامارفى فارس نصرى حنا1536

ناجح70.542374931229.533161240طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامارفى ممدوح فاٌق كٌرلس1537

ناجح6340.532.53830.5204.535151239طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامارلٌن ممدوح جاد هللا ٌوسف1538

ناجح71532548.530227.535171338طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامارى كرم مكرم جاب هللا1539

ناجح60.538.525.53721182.536.51613.537طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامارٌنا داود سلٌمان ارمانٌوس1540

ناجح75.556.5345337.5256.536161439طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامارٌنا عونى وسٌلى ثابت1541
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ناجح67.547.53041.528214.537171437طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامرٌم شحاته شفوق شحاته1542

ناجح745236.54733242.537161538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامرٌم عبدالرازق كامل عبده1543

ناجح69.55025.539.531.5216351611.537طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامرٌم عٌد ماهر عٌاد1544

ناجح654525.545.530211371611.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامرٌم كمال صابر مٌخائٌل1545

ناجح79.559405438.5271351715.540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامرٌم كمٌل عزٌز عطا1546

ناجح64.535.527.536.528.5192.5351611.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامرٌم مجدي راضً جاد الكرٌم1547

ناجح59392739.530194.535161238طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامرٌم مٌالد فاٌز سٌدهم1548

ناجح67423043.530212.532161240طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامنة هللا أحمد محمد محمد1549

ناجح634526.53722193.532161438طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامها حسن محمد محمد1550

ناجح7859.54055.539.5272.5371613.540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامهراتى اشرف جمال زكى1551

ناجح7251.537.550.533.524538181439طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامٌرنا مٌالد بشاى جٌد1552

ناجح72.551.53747.530238.534161538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماندى نسٌم عبد الرحمن فرغلى1553

ناجح62.536.531.53823191.532161438طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمانعمه هانى حلمى عطا1554

ناجح533523.53522168.532.5161338طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمانفٌن حنا شوقى فهمى1555

ناجح7546.531.546.528.522835.5161339طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمانهى رشاد حبٌب هرمٌنا1556

ناجح75.54532.543.527223.532161339طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمانورهان محمد جمال على1557

ناجح6241.52642.521193321713.538طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماهاجر عبدالرحمن ابوزٌد ادم1558

ناجح75.55536.558.536.526233.51613.540طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماهٌالنة فاٌز بخٌت حناوى1559

ناجح68.549314827.522430161338طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماهٌالنة ناجى لمعى موسى1560

ناجح724534.554.535241351813.539طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌارا صفوت حلٌم كامل1561

ناجح67.537333726200.532151339طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌسرا محمد سٌد احمد1562

ناجح7048.53244.53122631161537طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌوستٌنا ثابت ابراهٌم ثابت1563

ناجح58.538.5254221.5185.5321613.537طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌوستٌنا صفوت هنى لبٌب1564

ناجح6945324626218341616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ابراهٌم عٌاد جاد سعٌد عبدالمسٌح1565

ناجح75.555.5395336.5259.535161440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد اسامه حسنى احمد1566

ناجح7353.537.5513124631141640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد الخولى محمد احمد سٌد1567

ناجح72553751.532.5248341616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد بهجت عبد الكرٌم احمد1568

ناجح72.557.537.543.528239321616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد حامد عبدالراضً احمد1569

ناجح755240492924535171440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد حسن محمد عبدالمنعم1570

ناجح6748275122215351416.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد حسٌن على أحمد1571

ناجح74.554.53746.522234.5341617.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد حماده احمد سلٌمان1572

ناجح715634.55432247.5351517.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد حمدى احمد عثمان1573

ناجح7759.539.559.537.5273371617.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد سٌف النصر عبدالجواد عبدالاله1574

ناجح796040593827636161840طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد شحاته جاد الكرٌم شحاته1575
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ناجح725939.55633259.5331614.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد عادل محمد محمد1576

ناجح655532.54822222.5271415.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد عبد الرزاق السٌد سالمان1577

ناجح7658405738269331617.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد عبد الناصر احمد سٌد1578

ناجح79.5604059.539.5278.5341417.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد على عبد الحمٌد احمد1579

ناجح75.55638.54627.5243.5301417.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد عمرو احمد بخٌت1580

ناجح78604059.538.5276361618.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد مجدى عبد اللطٌف أحمد1581

ناجح7857.5405533263.5351617.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد محمد خلف عبد الحمٌد1582

ناجح76.5594059.53927437161540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد محمد عبد الرحٌم احمد1583

ناجح7459.5395730.526033161740طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد معتز سلٌمان على1584

ناجح7655.53952.537.5260.5351614.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد ممدوح أحمد حسان أحمد1585

ناجح77.558.5405638.5270.536161640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد وائل صابر محمد1586

ناجح69483042.527.521735141440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ادهم كمال حسنى بدوى1587

ناجح7954.539.5603827132.5151640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة أرمٌا وجدي بشاي جرجس1588

ناجح8060406040280371615.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اسامه عبدالرزاق عبدالاله محمد1589

ناجح79.556.5406038.5274.5361515.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اسامه مصطفى حسن مصطفى1590

ناجح744537.546.532.5235.5311515.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة السٌد محمد السٌد عل1591ً

ناجح8059.5406038.527835151640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة السٌد ٌاسر السٌد محمد1592

ناجح7957.539.557.539272.532.5161640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امٌر اٌهاب تقى جندى1593

ناجح74.55839.557.539268.533161440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اندرو اشرف سمعان محروس1594

ناجح8060406039.5279.532.5151640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اندرو باسم بطرس عزٌز1595

ناجح7855.5405738268.533.51516.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اندرو رومانى شلبى داود1596

ناجح8059.5406039278.5331715.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة باترٌك شوقى زكرٌا شوقى1597

ناجح8057.5406039.527730.5151640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة بافلى رفعت لبٌب سوٌحه1598

ناجح77.559406040276.530.5161640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة بٌتر هانى عبد المسٌح شنوده1599

ناجح75.558406040273.537161740طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة جمال عصمت عبد الحمٌد محمد أبوغرٌب1600

ناجح8060406040280311616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة جورج عادل حلٌم بشاى1601

ناجح60.54638.554.538237.530161340طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة جورج وائل كمال سبعاوى1602

ناجح7541365337.5242.5351614.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة حسٌن سٌد خلف سٌد1603

ناجح78474055.539259.536161640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة خالد احمد ابوالنعمان اسماعٌل1604

ناجح71.552.535.543.531.5234.529171340طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة خالد جمال محمد احمد1605

ناجح7358.5395338261.532151540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة خالد كمال عبدالاله محمد1606

ناجح70.558.534.553.53625335151440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة خالد محمد حسن ابراهٌم1607

ناجح73.5573957.537.5264.535141640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رأفت محمد رأفت محمد1608

ناجح806038.55839.527633.5171440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رفٌق هانى وهٌب بخٌت1609
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ناجح77573553.538260.534.5171440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رٌمون حمدي حلمً صهٌون1610

ناجح71.557.53150.537.524833.5171440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة زكى ناجح زكى ثابت1611

ناجح77574057.537268.536171540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة زٌاد الحسٌنى البدرى محمود1612

ناجح8060406039.5279.536161640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة زٌاد عادل عبدالفتاح عبدالحمٌد1613

ناجح78.56038.558.539.527534161540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ستٌفن عماد رمسٌس بدٌع1614

ناجح7760405735.5269.5331615.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شرٌف نصر على محمد1615

ناجح78.560395838.5274311715.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شهاب حسٌن محمد حسٌن1616

ناجح76.558.540584027330151440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شهاب محمد السٌد فرغلى1617

ناجح72453046.537230.531.5151440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة صموئٌل اشرف جرجس شنوده1618

ناجح66.54526.538.527203.532171440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عبد الرحمن احمد محمد فرغلى1619

ناجح69.548.537453323333171540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عبد الرحمن سٌد عبدالخالق احمد1620

ناجح74.55838.544.538.525437161440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عبد الرحمن على محمد على1621

ناجح73.55132.5463323636171540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد1622

ناجح76.5544053.537.5261.537161540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عبد الرحمن محمد عبد الفتاح أحمد1623

ناجح70.55039.5533825137171540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عبد الغنى شحاته عثمان احمد1624

ناجح77.558.53956.539.5271321615.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عبد الفتاح رافع عبد الفتاح محمد1625

ناجح80604059.540279.5371616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عبد الكرٌم على عبد العزٌز حسن1626

ناجح78.5603858.540275361615.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عبدهللا احمد رضا نور الدٌن1627

ناجح73.556.539.548.539.5257.532151240طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عبدهللا عبد العال عبدهللا عبد العال1628

ناجح67472844.537223.5281612.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عمر احمد عبد العال على1629

ناجح72.55631.5523724930151240طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عمر احمد لطفى السٌد1630

ناجح74.55834.546.537.5251371715.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عمر حمدي عبدالرزاق حسٌن1631

ناجح68.55535.54633238321512.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عمر سٌد عبدالخالق احمد1632

ناجح67.552304936.523532141440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عمرو خالد محمد احمد1633

ناجح74.558.539.55939270.532151540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عمرو خالد محمود تمام1634

ناجح60503143.535219.5321715.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عمرو محمد محمود احمد1635

ناجح8060406039.5279.531.51616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فادى سامح مكرم جبرائٌل1636

ناجح68.55431.54935.5238.5321516.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فارس عامر عبدالحفٌظ عطٌه1637

ناجح74.55738.548.539257.531151540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فام كمال عطٌه مرجان1638

ناجح7557384937.5256.5341415.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة كرٌم ابوزٌد سلٌمان ابوزٌد1639

ناجح806040604028034161640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة كرٌم جمال محمد محمد1640

ناجح74.55639.5573826533161640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة كمال على سلٌمان على1641

ناجح624531.541.535215321413.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة كٌرلس القس بٌمن جرجس ساوٌرس1642

ناجح765839.559.540273331412.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة كٌرلس ماٌكل بولس بسطا1643
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ناجح77603659.540272.5361612.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة كٌرلس ٌوسف عزٌز سوٌحه1644

ناجح75.560406040275.5331616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة كٌفن ٌوسف رمزى مترى1645

ناجح775840603927433161740طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارتن اسامه سمٌر درغام1646

ناجح78.558.5406039.5276.532.5161640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارتن فاٌز توفٌق منقرٌوس1647

ناجح77.560406040277.5341616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارك حسام بشرى لمعى1648

ناجح76.560405940275.531.51716.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارك كمٌل عزٌز سعٌد1649

ناجح715439.55135.525131171640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ماركو توفٌق عبد المالك توفٌق1650

ناجح7258.53950.539259301715.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ماركو سامى رفعت جرجس1651

ناجح7258405839.5267.529.5171640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ماٌر رجائً شوقى نظٌر1652

ناجح7358.53856.53426037171740طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد ابراهٌم محمد احمد1653

ناجح685137.552.528.5237.5331714.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد احمد خلف عبد العزٌز1654

ناجح71.55437.544.528235.535161440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد احمد صالح مصطفى1655

ناجح7852.539.559.533.526339161540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد أحمد عبد الصبور أحمد1656

ناجح776040604027739141640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد احمد عبد العال احمد1657

ناجح755738.558.538267381516.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد أحمد محمد فرغل1658ً

ناجح7859.539.559.540276.5371616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد احمد ناصر عبد العال1659

ناجح80603959.534.5273391616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد اشرف عباس جاب هللا1660

ناجح78.5513857.537262381716.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد السٌد على عمر1661

ناجح8054.5395937.527039141640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد جمال محمد السٌد1662

ناجح72.55436.555.535253.538151740طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد حسن محمد مهران1663

ناجح765637573426038161740طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد حمٌد محمد حمٌد1664

ناجح725839.56036265.5371415.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد سامى عبدالعال سلٌمان1665

ناجح67.552324929.5230381616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد شحاتة حسٌن على1666

ناجح77.55139.55938265391616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد عاطف فهمً احمد1667

ناجح735739.556.537263391614.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد عبد الرافع عبد الداٌم محمود1668

ناجح69.552.5345833.5247.5371514.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد عبدالحفٌظ حسٌن نوٌر1669

ناجح6946.530.54727.5220.539141340طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد عبدهللا محمد انس1670

ناجح71.546.5355331.5237.537141740طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد عصام الدٌن سٌد فرغلى1671

ناجح806040604028039151640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد على محمد على1672

ناجح72.556.53650.531.524737161540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد محمود ابراهٌم على1673

ناجح7658.5406039273.5391716.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد هرٌدي عبد الحمٌد هرٌدي1674

ناجح7553.5375337255.539151440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمود احمد محمد علٌوه محمد1675

ناجح8060406040280351617.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمود احمد ناصر عبد العال1676

ناجح7360406035.5268.5391616.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمود حسام محمود احمد1677
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ناجح78.560406040278.537161740طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمود عادل مصطفى على1678

ناجح74.560375738266.537161640طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمود عماد عبد الفتاح عبد الحق1679

ناجح7443.538.5443523533141240طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمود مصطفى احمد محمود الخولى1680

ناجح78.55838.55837270391615.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مصطفى سامح عبدهللا محمد1681

ناجح7959.5396038275.539161740طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مصطفى عبد الرحٌم خلف عبد الجواد1682

ناجح7959.537.56038.5274.5391615.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مصطفى عبد الرحٌم سٌد محمد1683

ناجح7359.538.559.537.526837141740طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مصطفى محمد رأفت محمد1684

ناجح73.545404830.523739151340طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مصطفى محمود حسٌن نوٌر1685

ناجح72.552.54047.529241.5351512.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مصطفى محمود عبدالخالق حسٌن1686

ناجح795737.55634263.533141440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مولر بولس جرجس بولس1687

ناجح7053.536.54725232351412.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مٌنا اسامه نمر ٌسى1688

ناجح785839.558.539.5273.538151240طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة وسام عماد ودٌع سٌدهم1689

ناجح736039.56030262.538171240طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌحى السٌد على حسن مقبول1690

ناجح78.560406039.5278341714.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌسى هانى جرجس بسٌط1691

ناجح7860406038.5276.5331714.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌسى هانى سمعان عطٌة1692

ناجح80604058.540278.537151340طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوسف احمد السٌد خلٌل1693

ناجح775940593827337151240طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوسف احمد سعد نصٌر1694

ناجح78.559.54059.540277.539161440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوسف احمد عبد الكرٌم اسماعٌل1695

ناجح8058.538.55935.5271.534141440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوسف خلف تناغو بطرس1696

ناجح8056.54059.537.5273.5351611.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوسف طارق مصطفى ابراهٌم1697

ناجح76.558.539.55938.527239151440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوسف عبدالحمٌد عبدالفتاح عبدالحمٌد1698

ناجح8059.54059.533272391512.540طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوسف محمد احمد سالمان1699

ناجح7753.5405533.525930171440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوسف محمد أحمد فرغل1700ً

ناجح776040553626834171440طما(البنٌن فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوسف نمٌري احمد احمد1701

ناجح775739.54635254.538161540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اروى احمد عبد الحمٌد عبد الرحمن1702

ناجح78.560406039.5278381614.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اروى محمود طه محمد1703

ناجح76.558.5405839272351711.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اسراء احمد سالمان محمد1704

ناجح7145.531.546.525219.534161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اسراء جمال نوٌر نوٌر1705

ناجح704839.552.533.5243.536161140طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اسراء عادل حسٌن احمد1706

ناجح765839.553.535.5262.5341611.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اسماء احمد عبدالفتاح احمد1707

ناجح70.55039.547.525232.534161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اسماء الفولً أحمد محمد1708

ناجح76.557.54055.537.526736171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اسماء شرقاوى عبدالرحٌم نعمان1709

ناجح77574059.540273.536171340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اسماء ٌوسف حسن ٌوسف1710

ناجح704939.54937244.535161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة افنان شحتٌنو خلٌفة عمر شافعى1711
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ناجح79.5604059.539.5278.537161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة الشٌماء مهدى عبد الخالق احمد1712

ناجح73.554405539.526237161140طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امل الحسٌنً لطفً نصر1713

ناجح78.558.539.559.540276371712.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امنٌة حمدى ابوالدهب عبدهللا1714

ناجح76.554.536493224834161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امنٌة عبد الباسط محمد رضوان1715

ناجح76.55338.5473525035171240طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امٌرة محمد حمادة عباس1716

ناجح6755.538.553.533.524836161340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امٌره احمد محمد احمد1717

ناجح7657.5405839270.536161340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امٌره السٌد حسٌن احمد1718

ناجح7049.538.550.529.523830.5161340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امٌره رجائى لحظى راغب1719

ناجح7452.5395733.525635161340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امٌره فكرى لحظى قدسى1720

ناجح7352.537.5533725333.5161240طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة أمٌره نشأت عزمى فخرى1721

ناجح77.556.539.552.535261361611.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة أمٌمه ٌاسر ٌحً محمدٌن1722

ناجح7959.5405938.527636171840طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة انجى حبٌب عطا هللا كامل1723

ناجح73453046.533.5228341717.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة انجً عازر هنري شفٌق1724

ناجح7356.535.546.534245.537.51617.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌرٌن هانى حنا اقالدٌوس1725

ناجح8060406040280351617.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌرٌنى شحاته بدروس زخرٌوس1726

ناجح71.55738.547.531245.533.51615.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌالرٌه القس أرمٌا شوقى افرام1727

ناجح7154.538.557.535256.529161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌالرٌه مٌالد ابو الخٌر حنا1728

ناجح7555.539.556.537.5264361615.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌمان حماده احمد محمد1729

ناجح7251.5335229237.537171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌمان على جابر أحمد حسٌن1730

ناجح574532.539.527201301512.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌمان كامل حسٌن محمد1731

ناجح6740.530.55127.5216.5321511.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌه عبد الحً عبد القادر محمد1732

ناجح64.5452732.523192271614.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌه عبد الرحمن مغربى عبد الرحمن1733

ناجح7255.538.546.532.524536161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌه مجدى عبد العزٌز حسن1734

ناجح74.559.54051.535260.536161640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌه محمد عبد العزٌز شٌمى1735

ناجح77.558.539.55538268.537161540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة بسمله اشرف احمد محمد1736

ناجح7859.5405740274.537161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة بسمله جمال فراج محمد1737

ناجح7859405734.5268.5361615.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة بسمله شحاته محمد عبدالعال1738

ناجح8059.5406040279.539171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة بسمله عبد الفتاح محمد فرغلى1739

ناجح71.55537.5563025035171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ترنٌم نبٌل زكرٌا جرجس1740

ناجح79604058.539.527738171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة تسبٌح احمد عبد الحى محمود1741

ناجح71.55136.541.528.522936161240طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة تسبٌح السٌد عبدالعال السٌد1742

ناجح7759.54054.53927037171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة تسنٌم حمدى محمد على1743

ناجح61.546.5303621.5195.5381612.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة جاكلٌن اٌمن صبحى عطٌه1744

ناجح6851374732.5235.533.51510.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة جسٌكا اٌهاب ونٌس سعٌد1745

(22)



ناجح7049.533.5412722130171240طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة جوى اٌهاب صموئٌل عزٌز1746

ناجح806040604028031171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة جوى ماجد نعٌم جٌد1747

ناجح79594058.538.527534151540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة جوى هانى مورٌس شحاته1748

ناجح78.559405839.527534151540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة جوى وائل رفعت بسالى1749

ناجح77.557.538.55739269.5381714.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة جوى وجٌه هابٌل بدروس1750

ناجح72473148.533.523234.5151440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة جٌسكا مورٌس ٌعقوب تقاوى1751

ناجح76574054.539266.533141440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة حبٌبه طارق بن زٌاد عبده احمد1752

ناجح73.54636.55537248341612.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة حبٌبه عبدالحمٌد حمدى عزت1753

ناجح77.559.539.559.53827437171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة حكمت عبد هللا عثمان عز العرب1754

ناجح64.53630.540.526.519834141440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة حنان فتحى عمر اسماعٌل1755

ناجح6840284328.5207.535151340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة حنٌن سٌد محمد اعمر1756

ناجح70453848.539240.534141440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة حٌاة محمد صدقى عالم1757

ناجح7054.53948.530.5242.536151340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة خلود عبدالناصر آدم محمد1758

ناجح75.56037.55738.5268.5331412.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة دالٌا ابراهٌم عبد العزٌز شٌمى1759

ناجح71.54625.541.530214.531.51414.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة دالٌا مٌخائٌل ٌوسف مٌخائٌل1760

ناجح68.54632.550.536233.535141240طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة دعاء صالح مقبول على1761

ناجح71.545.53049.536232.532151340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة دمٌانه اشرف جرجس شنوده1762

ناجح75.559.538.56038271.5331512.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة دمٌانه سامى مكرم شنوده1763

ناجح745834.553.532252301512.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة دمٌانه لطٌف ٌوسف مرقس1764

ناجح7249.536.542.532232.5351514.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة دمٌانه هانى فصٌح صادق1765

ناجح64.540.531.538.526.5201.534.5141740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رامونا صفوت خله مٌخائٌل1766

ناجح694934.54231225.534151640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رحمه حامد محمد فرغلى1767

ناجح7659.5405237.5265331415.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رحمه محمد محمد شٌمى1768

ناجح78.559.54059.540277.536151640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رضوه عبد العال عبد الشاف1769ً

ناجح77.559395638.527033161340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رنا حازم عبدالحافظ اسماعٌل1770

ناجح78.559.539.557.539.5274.534.5161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة روفانا عماد فهٌم عبدالمالك1771

ناجح74.550.537.54236.524134141340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة روفٌده محمود عبد الفتاح احمد1772

ناجح5940.533.537.522.519334151540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة روناء جمال عبد الرازق بدرى1773

ناجح76.557.539.55937.527034151340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رؤى منتصر مصطفى ابراهٌم1774

ناجح785939.55338267.534151640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رٌم جمال فتحى محمد1775

ناجح75.560405839272.535161740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رٌم محمد احمد حسن1776

ناجح774139.54935241.534161640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رٌموندا محب مالك مسعد1777

ناجح7559.54058.537270351714.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رٌمونده راضً سمٌر شفٌق1778

ناجح79.5604059.53927832.5161640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رٌهام شحاتة رٌاض حبٌب1779
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ناجح8058406040278331615.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رٌهام عصام بدوى محمد1780

ناجح7657.53952.537.5262.533161640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة زهوه شحاته عبد الرزاق حسن1781

ناجح77.557.5384936.5258.535161640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة زٌنب محمد محمد على1782

ناجح796039.55940277.533151640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة زٌنب ٌوسف األنور شاذلى 1783

ناجح674637.54429223.533151540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ساره احمد احمد حسٌن1784

ناجح7460405539.5268.535.51616.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ساره اٌمن منقرٌوس ابراهٌم1785

ناجح79.560405940278.538.5171640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ساره باسم بطرس عزٌز1786

ناجح75.5583652.53926136151740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ساره ثروت محمود عطٌه1787

ناجح7559.533.55636260351512.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ساره حسٌب فاٌق بخٌت1788

ناجح714536.54331226.534161340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ساره عماد شفوق شحاته1789

ناجح8059.5406040279.536.5161740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ساندرا اشرف كرومر بولس1790

ناجح75.558.5395838.5269.5341615.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ساندرا هانً جوزٌف أنور1791

ناجح70.556314436237.532.5161640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ساندى طلعت حلمى زكرى1792

ناجح77.560405840275.533151540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سلفٌا سامى شوقى عبد المالك1793

ناجح8059.54059.539.5278.533.51516.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سلفٌا صفوت فتحً أقالدٌوس1794

ناجح74.559.536.548.53425335161540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سلمى اسامة مصطفى 1795

ناجح74.559.537493425435151440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سلمى عبدالرحمن احمد فرغلى1796

ناجح71.542.533.551.53423333151440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سلمً حمدي صدٌق سلٌمان1797

ناجح76.56037.5583426636161340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سلوى عادل عثمان عز العرب1798

ناجح765940603827332171740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سلٌنا اسامه فصٌح بطٌخ1799

ناجح76.555385336258.537171640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سما سٌد جاد سٌد1800

ناجح67.546.534.55034232.5371814.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سماح خالد حسن غفٌر1801

ناجح73.5563550.533.5248.538171340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سندس عادل محمود عبدالقادر1802

ناجح725836.546.533.5246.537161340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سندس مرزوق عبد الحمٌد 1803

ناجح70393040.526205.5371814.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سندس ٌوسف مصطفى 1804

ناجح715639473624935171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سوسن محمد عبد الفضٌل 1805

ناجح78.56037.55839.5273.5351716.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شذى ولٌد محمد حسانٌن1806

ناجح77604059.539275.5391815.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شروق احمد اسماعٌل على1807

ناجح71.54737.54031.5227.5371815.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شروق محمد السٌد احمد1808

ناجح7857.54057.54027338181540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شمس البكرى شحاته حامد1809

ناجح765938.557.538.5269.5381816.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شمس عبد الرحمن شكر خلف1810

ناجح80604058.540278.539171740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شهد معتصم عبده محمد1811

ناجح78.55939.55733267371715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شهد احمد عبدالكرٌم رضوان1812

ناجح7457.539.5573826637181640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شهد أشرف عبده اسماعٌل1813
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ناجح78.560405839.527639181640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شهد بهاء مصطفى على1814

ناجح7759.5395538268.539171640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شهد سٌد ابراهٌم عبد العلٌم1815

ناجح765837.55438263.539171640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شهد صابر حسن حسٌن1816

ناجح77.559.539.56039275.539171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شهد محمد مصطفى حسٌن1817

ناجح663828.53722191.534171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شٌماء حسٌن اسماعٌل 1818

ناجح76.5493753.534.5250.5391816.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة صفاء األدهم السٌد عل1819ً

ناجح64.5422937.52619938181240طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة صفٌه على كمال عبدالنعٌم1820

ناجح75.557.535.55338.5260381814.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عبٌر السٌد على عمر1821

ناجح76.558.5385938.5270.539181440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة علٌاء اشرف عبدالخالق محمد1822

ناجح7857405639.5270.5371714.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة غادة محمد عبدالحفٌظ محمود1823

ناجح74.5554059.53826738171640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فاطمة سمٌر سعد محمد محمد1824

ناجح7353354933243371716.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فاطمه الزهراء محمد محمد 1825

ناجح79604059.540278.5381716.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فبرونٌا اشرف ادٌب عبد المالك1826

ناجح7146.53339.533223311614.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فبرونٌا رافت جورجى عطٌه1827

ناجح77.55739.558.539.5272341715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فبرونٌا عبد المسٌح فوزى جاد1828

ناجح78.560405839.5276331715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فرحه فرغلى احمد فرغلى1829

ناجح77.557.5365437.5262.533.5171640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فرٌنا تامر نخله نخله1830

ناجح73.552.53140.530227.535.5171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فٌوال أمجد لطٌف عبد هللا1831

ناجح77563856.539.526735181640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة كاترٌنا اٌمٌل شحاتة اسكندر1832

ناجح7860396039.5276.5351815.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة كارول ٌوسف رمزى مترى1833

ناجح78.55837.559.540273.5341816.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة كارولٌن عماد فهٌم عبدالمالك1834

ناجح76.5513351.524.5236.5371815.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة كاملٌا نادى صالح عبد العال1835

ناجح7358.539.55939269341815.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة للٌان سالمه ابراهٌم بشاره1836

ناجح78.560386040276.531.51715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ماجى اٌمن اقسان جوهر1837

ناجح786039.56039.527731.5181740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ماجى سعد صبحى رٌاض1838

ناجح7856.539.558.538.5271321816.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مادونا ابراهٌم لبٌب جوهر1839

ناجح74.549.535.546.529.5235.534.51716.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مادونا ثروت لطفى عطاهللا1840

ناجح77.55636.548.537.5256321815.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارسٌل فادى نزهى جاد1841

ناجح7349.529.54726.5225.533.51715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارفً وجدي خلف مسعد1842

ناجح8060406040280341815.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارى اٌمن فتحى سٌدهم1843

ناجح77.554335835257.5351715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارٌا فونس فارس باسلٌوس1844

ناجح8059.5406039.527938171740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارٌنا اٌهاب فتحى سٌدهم1845

ناجح74.538.525.541.52120132.5171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارٌنا رومانى موسى زكى1846

ناجح75.549305629.524031.5171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارٌنا سامح كامل بخٌت1847
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ناجح74.5443048.530.5227.532.5171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارٌنا عادل كرم مكٌن1848

ناجح7556.537.5543425735171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارٌنا ماجد نصرى بدروس1849

ناجح72.55034.552.525234.535171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مارٌنا مجدى مقار سعٌد1850

ناجح7454.538.54829.5244.535161540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرتٌنا فرٌد صبحى جٌد1851

ناجح80604058.538.527733171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرثا لبان كرمى جٌد1852

ناجح7553.5374833246.532.51614.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌانا اشرف جرجس شنوده1853

ناجح66.549.53252.529.5230331715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌانا جمال رٌاض سالمه1854

ناجح7657.54055.53726635171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌانا وجٌه شفٌق حنا1855

ناجح75563951.533254.534171340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم أسعد حلٌم مشرق1856ً

ناجح74.557.5405735264321714.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم اشرف سمٌر بخٌت1857

ناجح7659.54057.539.5272.5351814.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم اشرف مالك سعٌد1858

ناجح75.55637.546.536251.532161340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم امجد قاصد توفٌق1859

ناجح78.55739.556.537.5269341712.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم اٌمن رشاد صلٌب1860

ناجح78.55338.55633.5259.532161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم اٌمن عبدهللا توفٌق1861

ناجح77.55939.56038.5274.532.5161540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم بهجت فهمى مسعد1862

ناجح7859.537.558.539.527339151440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم جمال أحمد عبدهللا1863

ناجح65.54528.53620.5195.5361615.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم حسن بكر حسٌن1864

ناجح75.559405738.527037161640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم حسٌن سٌد سلٌمان1865

ناجح78.55839.5513626332161540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم رأفت صابر حسٌن1866

ناجح80604058.539.527832.5161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم رؤوف لطفى مترى1867

ناجح795835.55534.5262331714.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم سعد بطرس اسطفانوس1868

ناجح79.560406040279.5391814.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم عبدالناصر محمد على1869

ناجح7759.5405737.5271321815.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم عبده مٌخائٌل عبد المسٌح1870

ناجح68.548364735.523533.5171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم عصمت مكٌن جرس1871

ناجح8060406039.5279.538181540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم عالء الدٌن الزارع على1872

ناجح76.55432.553.528.524533171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم علمى بخٌت جرجس1873

ناجح76573756.535.526234161440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم فرٌد صبحى جٌد1874

ناجح76603958.540273.534.5161640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم محسن فوزي جندي 1875

ناجح7249.531.54327.5223.538161640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم محمد بدرى عمار1876

ناجح684737533023534171740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم ممدوح خلف فرنسٌس1877

ناجح7658.54054.53526439161640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم منصور احمد عل1878ً

ناجح77.5604058.539.5275.5331715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم نبٌل صادق نوس1879

ناجح8060405837.5275.5351716.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم نزٌه لطٌف بخٌت1880

ناجح69.552.533.55032237.536.51614.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم وجٌه كرٌم حبٌش1881ً
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ناجح79.560406040279.5391714.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مرٌم ٌاسر محمد عطٌه1882

ناجح75.5533547.53324431151540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مسره ماجد عزمى سعٌد1883

ناجح7556.539.543.536.5251341414.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ملك طارق محمد ابوالدهب1884

ناجح75.56039.557.538.527139161540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة منةهللا احمد عبدالصبور احمد1885

ناجح8060406039.5279.5381616.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة منه هللا انور خلف محمد1886

ناجح7859.54059.53727437171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة منه هللا كمال ٌاسٌن فهمى1887

ناجح70.546.536.53724214.537161640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة منه عبد الرحمن مغربى 1888

ناجح64.537.530402519737171340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مها ماهر ابوالغٌط عمار1889

ناجح77.556.538.555.539.5267.533161740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مهراتى عادل عدلى سعٌد1890

ناجح79.5603959.538.5276.531161840طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مورا نبٌل عطٌه حناوى1891

ناجح7459.539.56039.5272.531181840طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مونٌكا محفوظ حنا مسعد1892

ناجح76523858.538.526332.5171840طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مونٌكا مٌالد عبدالمسٌح شنوده1893

ناجح7451.53451.536247311517.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مٌرنا جٌد زاخر جٌد1894

ناجح78.560406039277.5321717.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مٌرنا صموئٌل عاطى زكى1895

ناجح61.538.530.537.52219034.51516.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مٌرنا عاطف عبده كامل1896

ناجح74.560385729.525934.51717.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مٌرنا ممدوح صدقى سعٌد1897

ناجح8059.5406040279.5371816.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مٌسون حسن محمد حسن1898

ناجح806040604028037161740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نادٌن عادل عبدالفتاح عبد الحمٌد1899

ناجح6936.52337.523189301716.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نانسى زاهر عطوان بخٌت1900

ناجح8060406040280381715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نانسى شوكت جمال الدٌن ابو القاسم1901

ناجح79.559406040278.534171740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نانسى طانٌوس لوقا قلته1902

ناجح75.558.53954.535262.537171740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ندا صالح عبد العال عبد الحافظ1903

ناجح77.557.538.55535263.538151540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ندى ماهر علً السٌد1904

ناجح79.559.539.55937.527538171740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ندى ٌسرى عبدالحى مصطفى1905

ناجح74.556.536.55233252.5321716.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نرفانا اٌمن مكرم رٌاض1906

ناجح7449.538.55132.5245.533171640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نرمٌن السٌد عبد الفتاح منصور1907

ناجح7248.532.551.530234.5321715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نرمٌن راضى جمٌل جوهر1908

ناجح70.538.528.54423.5205371717.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نسمة عبدالاله السٌد عبدالاله1909

ناجح6838.5324126.5206361717.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نعٌمة على كمال عبد النعٌم1910

ناجح72463139.526214.538171740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نوره حماده حامد محمد1911

ناجح76.556.535.54532245.5371714.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نورهان اشرف عبد الظاهر حسن1912

ناجح5046.521.5372117638171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نورهان عوض السٌد احمد1913

ناجح76.559325836261.538171640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نورهان محمد عبد الفتاح أحمد1914

ناجح76.55737.55833.5262.532171640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نٌفٌن عاطف توفٌق ناشد1915
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ناجح806040604028039171740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة هاجر اٌمن محروص محمود1916

ناجح72.552.526.55025.522735171340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة هاله عبده محمد عمر1917

ناجح7658.5385235259.5301715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة هاله وائل غبلاير مسعد1918

ناجح79.560406040279.538171540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة همس احمد رفعت محمد1919

ناجح79603958.538274.5391715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة هند مؤمن عبدالحً مصطفى1920

ناجح73.558.5375834.5261.531171640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة هٌالنه محسن عدلى توفٌق1921

ناجح755839.55134257.532171340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة هٌالنه نصرى لمعى مالك1922

ناجح735639543826037171340طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة وتٌن محمد عبد الظاهر محمد عبدهللا1923

ناجح7654.53349.53725038171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة والء شحاته عوض سلٌم1924

ناجح8060406040280381717.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌاسمٌن حسن محمد عمر1925

ناجح715228442822338171440طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌاسمٌن حماده محمود عبد هللا1926

ناجح76.5563751.536257381715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌاسمٌن ٌوسف شلبً سلٌمان1927

ناجح79.559406039277.5321716.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوانا القس بقطر كمال كامل1928

ناجح8060406039.5279.532171740طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوستٌنا جوزٌف فارس سمعان1929

ناجح76.559375432.5259321715.540طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوستٌنا هانى رمزى تاوضروس1930

ناجح75.55739.549.531252.532.5171640طما(البنات فقط  )طما االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌؤنا ماٌكل صالح فارس1931

ناجح7860406039.5277.5351714.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةأبانوب فرٌد ابراهٌم جندى1932

ناجح53.54632.5412419724161136طماسالمون االعدادٌة المشتركةابراهٌم ٌاسر ابراهٌم محمود1933

ناجح56383340.520187.5281210.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةأحمد أبوضٌف حسن أحمد1934

ناجح51.54632.538.523191.5301611.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد مصطفً سلٌمان1935

ناجح6752.536.553.525.5235361610.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد حسٌن احمد احمد1936

ناجح67.557.53748.524234.534121136طماسالمون االعدادٌة المشتركةأحمد حلمً أنور محمد1937

ناجح59.551324924215.5381610.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد حمدى احمد ابوالغٌط1938

ناجح7858.5406038.527538161236طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد رضوان السٌد عبدالرحمن1939

ناجح796040603927838171336طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد رمضان احمد محمد1940

ناجح49.5473542.521195281611.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد شكرى عبد الغنى عطٌه1941

ناجح7256.539.554.532.525540161436طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد صبرى احمد توفٌق1942

ناجح7656.5405538265.540171436طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد صالح منصور احمد1943

ناجح7753.53953.53625936161236طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالعال احمد عبدالعال1944

ناجح53.5473750.53021836161136طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالاله فوزى حسانٌن1945

ناجح5141.534.542.525194.530161036طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد عبدهللا محمد صدٌق1946

ناجح503534.540.522.5182.5301611.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالنبى احمد احمد1947

ناجح54.545313922191.5361610.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمود احمد1948

ناجح67.543374732226.526121636طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد محمود محمد عبدالعال1949
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ناجح62463445.530217.520101336طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد وائل حسانٌن فوزى1950

ناجح63.5493950.531.5233.528101136طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد ولٌد احمد ابوضٌف1951

ناجح77.5604059.540277371412.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد ولٌد احمد محمد1952

ناجح5953.531.542.527.521420101136طماسالمون االعدادٌة المشتركةاحمد ٌاسر احمد محمود1953

ناجح6150.53645.53322626101336طماسالمون االعدادٌة المشتركةأدهم حسٌن محمود مغربى1954

ناجح6050.530.54429.5214.520101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةأسامه أحمد محمد محمد1955

ناجح57.543.5304027198281010.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاسامه فاٌز جدعون فهمى1956

ناجح5845.528.536.526194.5201110.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاسالم أحمد أحمد محمد1957

ناجح54453034.526189.520101036طماسالمون االعدادٌة المشتركةاسالم السٌد احمد محمد1958

ناجح62.547.53137.527205.5201010.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةالسٌد احمد السٌد احمد1959

ناجح464521312717027.5101036طماسالمون االعدادٌة المشتركةبهاء عماد نعٌم مكارى1960

ناجح50.545283628.5188281011.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةتوماس نصرى عدلى ابراهٌم1961

ناجح4748.52539.52818828101136طماسالمون االعدادٌة المشتركةجمال محروص اسكندر بولس1962

ناجح6048.53038.52920620101136طماسالمون االعدادٌة المشتركةحسن محمد على محمد1963

ناجح40.547.52935.527179.5201010.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةحسن ناصر حسن محمود1964

ناجح7657.54059.538.5271.524101136طماسالمون االعدادٌة المشتركةحسٌن ٌحٌى محمد محمد1965

ناجح5051303825194201010.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةحمدى نبٌل محمد السٌد1966

ناجح5951.53542.531219201011.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةحمزه محمد حسٌن احمد1967

ناجح43.546.53039.529188.520101036طماسالمون االعدادٌة المشتركةخالد عبدالاله ابوضٌف احمد1968

ناجح44.546.529.53726183.520101136طماسالمون االعدادٌة المشتركةخالد محمود فاروق محمد1969

ناجح53.54228.538.528190.5201010.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةرأفت محمد احمد عبدهللا1970

ناجح70.55336.5463223830101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةرومانى اشرف امٌن جندى1971

ناجح455329.538.527193221011.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةزاٌد اشرف احمد احمد1972

ناجح6555.532.546.530229.526101136طماسالمون االعدادٌة المشتركةزٌاد احمد بهٌر عبدالحفٌظ احمد1973

ناجح70.55838.552.537256.524101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةزٌاد سلطان احمد مصطف1974ً

ناجح6751.538.540.530.522822101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةزٌدان النقراشى محمد سالم1975

ناجح4346.531.539.524.518520101336طماسالمون االعدادٌة المشتركةشادى محمد احمد محمد1976

ناجح5750374131.5216.5201011.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الحفٌظ حسٌنى عبدالحفٌظ 1977

ناجح62.549.537.544.53222626101336طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الحمٌد محمد احمد مراد1978

ناجح60.55137.5453222622101336طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن أبو القاسم حسٌن 1979

ناجح70553949.537250.522101336طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن احمد محمد 1980

ناجح77.559.5406039276341214.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن امجد عبدالاله 1981

ناجح7757.5405337264.520101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن حلمى عبده محمد1982

ناجح74.553384936250.532141236طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن شحاته سلٌمان 1983
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ناجح6947.537.5473523636121336طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن على السٌد احمد1984

ناجح58.54030.535.529.519420101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن على محمد محمد1985

ناجح60.54730.5382620220101136طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن محمد السٌد احمد1986

ناجح64453035.525199.522101336طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن محمد السٌد السٌد 1987

ناجح67.55234.540.528222.5261011.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن مصطفً احمد 1988

ناجح7157.53946.532.5246.528101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرزاق محمد عبدالرزاق احمد1989

ناجح72.554.537.543.53123930101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الرزاق محمد عبدالرزاق محمد1990

ناجح50.547.530.54027.519630101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد السالم محمود عبدالسالم 1991

ناجح5648.529.5382920122121236طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الكرٌم الوردانى محمد 1992

ناجح574833.54432214.5201013.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الاله محمد عبدالاله 1993

ناجح7657.5406040273.5201014.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد هللا اسماعٌل محمد احمد1994

ناجح6747.53947.53623734131436طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد هللا ناصر عبدالعال محمد1995

ناجح7757.539.5513926434131536طماسالمون االعدادٌة المشتركةعبد الناصر محمد عبدالمحسن 1996

ناجح6234.54046.532.5215.5281013.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةعصام فاٌق رزق فرج هللا1997

ناجح7659.54050.53926532131536طماسالمون االعدادٌة المشتركةعمرو احمد عبدالاله حسن1998

ناجح5435.5383933199.526101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةعمرو مصطفى على محمد1999

ناجح7248.537.549.535.5243261413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةفادى عاطف جمال حبٌب2000

ناجح44.53335.54023.5176.5221415.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةفارس أشرف أحمد أحمد2001

ناجح58.53838.54026201241514.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةفارس أشرف ٌحٌى عبدالرحٌم2002

ناجح67.540.539.54128216.5261514.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةفارس محمد سعد عبدالنعٌم2003

ناجح57.53837.538.530.5202261413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةفام حنا سمٌر لبٌب2004

ناجح403020302014020101036طماسالمون االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد عبدالكرٌم 2005

ناجح69433938.532.5222301414.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةكٌرلس سامر رٌاض عجاٌبى2006

ناجح75544056.539264.530141536طماسالمون االعدادٌة المشتركةكٌرلس وائل عزمى بسٌط2007

ناجح77.557.5405640271321414.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمازن على هاشم محمد2008

ناجح6137.534.532.528.519424141436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد احمد ابراهٌم حسن2009

ناجح5738.5343427.519124141436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد احمد خلٌفه محمد2010

ناجح64.549.5394239234321414.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد عبدالرحمن محمد2011

ناجح54383037.527.518730101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد حسٌن2012

ناجح46.53530.5332817326161436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد حسن خلٌفه على2013

ناجح644239.541.528.5215.5341614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن محمد ابو الطاهر2014

ناجح653938.53828.520928161236طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن محمد محمد2015

له دور ثان2712.518810.576321513.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد حلمى احمد احمد2016

ناجح59.536.531.540.526194221014.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد حلمى بخٌت احمد2017
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ناجح504032402318522141436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد حموده احمد محمد2018

ناجح66463844.532226.528141436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد حنفى محمد احمد2019

ناجح51.534.53133.525.517624101336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد رضا فرغلى فهمى2020

ناجح4338.525.536.524.516830101336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد عادل احمد على2021

ناجح43.540.5263824.5172.524121336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد عاصم محمد محمود2022

ناجح48.535.52934.523170.5241411.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف مصطفى محمد2023

ناجح785939.559.54027640171436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد عبد البصٌر احمد محمد2024

ناجح694837.54130225.532161436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد عبد الناصر محمد 2025

ناجح4835.53438.52618226141336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد على فتحى على2026

ناجح71.542.538.554.536.5243.5281413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد علً محمود عالم2027

ناجح604531412420130141536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد مأمون ثابت احمد2028

ناجح49.53432.533.524.5174201413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد ماهر عبدالرحمن محمود2029

ناجح534132.537.52318734111436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد مختار السٌد حسن2030

ناجح49423036.523180.532101436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى احمد محمد2031

ناجح4441.530.53823.5177.528121236طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى محمد عبدالعال2032

ناجح50.5453537.525.5193.532161336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر محمد عبدالاله2033

ناجح73.550.536.546.52823540161336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد وائل محمد ابراهٌم2034

ناجح7352.534.5483023832161436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد ولٌد عبدالهادى محمد2035

ناجح65.542.535.54227212.536141236طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد ولٌد لطفى احمد2036

ناجح73.553.5355034.5246.5321413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد ولٌد محمد احمد2037

ناجح68.54834.541.533225.5281613.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود احمد السٌد احمد2038

ناجح675034.54125.521828141336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود اشرف محمد محمود2039

ناجح63.54631.536.527.520528121336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود جابر محمود احمد2040

ناجح67.548.53342.527218.5281614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود جابر محمود علٌوه2041

ناجح5740.532.542.529201.528161336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود حسن عالم احمد2042

ناجح5240.532.5382719028141236طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود حماده حسٌن السٌد2043

ناجح74.559.539.55639268.5361414.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود صالح السٌد احمد2044

له دور ثان181176.5951.5311413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود صالح محمود محمد2045

ناجح75.55237.552.537254.534121736طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود عاطف احمد عمر2046

ناجح574930.536.524.5197.5321413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود عاطف شعبان محمد2047

ناجح60.550.531.53624.5203281413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عبدالرحٌم عثمان2048

ناجح72.559.538.54938257.5321613.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عبدالمعز محمد2049

ناجح5338313527184201013.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود مختار عبدالرزاق محمد2050

ناجح71.554.538.55134249.534121436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود ٌاسر احمد على2051
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ناجح5348.52842.53020228161236طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمود ٌسرى عبدالحى 2052

ناجح50.550.530.533.523.5188.520121336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحى الدٌن محمد عبد الكرٌم 2053

ناجح5850.532.5403021126141336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمختار صفوت سلٌمان 2054

ناجح7760405739.5273.5401615.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد السٌد احمد2055

ناجح54.555373728211.524141336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمصطفً عبدالخٌر خلٌفه 2056

ناجح765938.55139263.532141436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمعاذ محمد عبدالرحمن محمود2057

ناجح5933.5343822186.5201013.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمهران نصر مهران محمد2058

ناجح48.534.529412217525.51413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمٌنا اشرف لوٌز اسكندر2059

ناجح63.54734.54523.5213.532141436طماسالمون االعدادٌة المشتركةنصر السعودى محمود 2060

ناجح42.533.532.53620.516528141336طماسالمون االعدادٌة المشتركةهرٌدى عاطف احمد الزهرى2061

ناجح45.534.5303620.5166.530101236طماسالمون االعدادٌة المشتركةهشام حسٌن احمد احمد2062

ناجح553726312117028101336طماسالمون االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد ٌوسف احمد2063

ناجح5235.5273421169.5201011.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةٌوسف اسماعٌل محمد محمد2064

ناجح765634422523330141336طماسالمون االعدادٌة المشتركةٌوسف عاطف حامد على2065

ناجح55.536.524.532.521.5170.5201411.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالرحمن كامل دهان2066

ناجح74.55336.552.531247.538141336طماسالمون االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد فتحى 2067

ناجح785738.553.53626340131336طماسالمون االعدادٌة المشتركةابتسام جمال عبدالاله حسانٌن2068

ناجح755337.548.53124538141436طماسالمون االعدادٌة المشتركةأروى محمد حمزه عبد المجٌد2069

ناجح6340.5374221.5204281213.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاسماء ابراهٌم عبدالاله احمد2070

ناجح563930.54021186.528161336طماسالمون االعدادٌة المشتركةاسماء عزالعرب عبدالمنعم 2071

ناجح76.549.5404237.5245.536161136طماسالمون االعدادٌة المشتركةاسماء محمد محمود قناوى2072

ناجح7352.538.5503324740161436طماسالمون االعدادٌة المشتركةآالء السٌد خلٌفه هاللى2073

ناجح78.555.54057.539.527140161536طماسالمون االعدادٌة المشتركةآالء محمد جالل ابو زٌد2074

ناجح8060406040280401917.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةآالء محمد عوض عمر2075

ناجح755537.55734258.528121336طماسالمون االعدادٌة المشتركةآالء ٌاسر عاطف محمد2076

ناجح49.541.521.537.52217222101336طماسالمون االعدادٌة المشتركةأمانى محمد محمود احمد2077

ناجح69.546314630.5223401614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةأمنٌه عاطف محمد محمود2078

ناجح78593851.535261.538151436طماسالمون االعدادٌة المشتركةأمنٌه مصطفى احمد محمد2079

ناجح71.555.53250.523.523338151436طماسالمون االعدادٌة المشتركةأمٌره جمال ابراهٌم احمد2080

ناجح7757.53953.540267341413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةأمٌره عبد العال محمد محمد2081

ناجح8060406039.5279.537181536طماسالمون االعدادٌة المشتركةأمٌره محمد السٌد محمد2082

ناجح57.532.521.53120.5163201413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةآٌات السٌد ربٌعى متولى2083

ناجح72.558384935252.532181636طماسالمون االعدادٌة المشتركةاٌرٌن وائل عاصم القس 2084

ناجح46373035.520.516927.51413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاٌرٌنً كمال صادق فرج2085
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ناجح8060406040280401915.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد عباس ابراهٌم2086

ناجح5537.533.54130197221615.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاٌمان السٌد شحاته محمد2087

ناجح5237.5243924176.5201611.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالاله عبدالرزاق 2088

ناجح74.555.535483424734161136طماسالمون االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالاله محمود محمد2089

ناجح65.540374733222.5301414.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةاٌمان علً البوتلً محمد2090

ناجح493823.53920.517024161336طماسالمون االعدادٌة المشتركةاٌمان مجدى صابر بخٌت2091

ناجح5946.5304522.5203281513.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةآٌه صالح السٌد احمد2092

ناجح7760405838273381713.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةآٌه صالح علً ابوالعال2093

ناجح635838.55836253.540161436طماسالمون االعدادٌة المشتركةآٌه عبدالرحمن بخٌت مرزوق2094

ناجح75.55838.55938269401614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةآٌه على حمدى على2095

ناجح78.560405939.527736171536طماسالمون االعدادٌة المشتركةآٌه محمد احمد محمد2096

ناجح765437483224734161336طماسالمون االعدادٌة المشتركةآٌه محمد مصطفى محمود2097

ناجح7660406039.5275.540161436طماسالمون االعدادٌة المشتركةبسمله محمد عبدالعزٌز محمد2098

ناجح7859405738.5272.5361614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةبسمه عادل محمد محمود2099

ناجح67.547.537.53723.5213241515.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةبٌداء حاتم عبدالاله احمد2100

ناجح78584054.537267.532151636طماسالمون االعدادٌة المشتركةجهاد حسٌن احمد احمد2101

ناجح79583842.532.5250221515.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةجومانه سامً امٌن القس2102

ناجح65.55037.543.530226.526151636طماسالمون االعدادٌة المشتركةجٌهان حسٌن احمد احمد2103

ناجح77604055.537.5270301615.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةحبٌبه خالد عاطف محمد2104

ناجح79.55738.554.538267.538171736طماسالمون االعدادٌة المشتركةحبٌبه محمد حسن السٌد2105

ناجح74.550.539.53737.523934161636طماسالمون االعدادٌة المشتركةحبٌبه محمود رضوان منجد2106

ناجح7958.5405739.5274381715.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةحسناء ناصر محمد عل2107ً

ناجح78.559.539.546.536.5260.5361615.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةخلود صالح هدٌه محمد2108

ناجح714936.544.526.5227.5281615.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةدعاء احمد عبدالعلٌم على2109

ناجح71.55938.5413424428161736طماسالمون االعدادٌة المشتركةدعاء محروس على محمود2110

ناجح786038.552.535.5264.531151736طماسالمون االعدادٌة المشتركةدعاء محمود عبدالرحمن 2111

ناجح5751.5394124.5213301514.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةدٌنا احمد محمود عطٌفى2112

ناجح7255364127.5231.534151636طماسالمون االعدادٌة المشتركةراندا محمد السٌد احمد2113

ناجح684532.53520.5201301513.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةرانٌا على جابر ابوضٌف2114

ناجح78.55938.55539270361615.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةرانٌا محروص احمد ٌحٌا2115

ناجح68.5563640.532.5233.5301616.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةرباب اشرف محروس قندٌل2116

ناجح62.5412234.523183281615.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةرحاب حسٌن محمد احمد2117

ناجح7759.5405438.526938161736طماسالمون االعدادٌة المشتركةرحمه عبدالظاهر عبدالعزٌز 2118

ناجح56.54128.536.523.518626161436طماسالمون االعدادٌة المشتركةرحمه محمود محمد احمد2119
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ناجح78.560406040278.536161736طماسالمون االعدادٌة المشتركةرضوى محمود محمد بخٌت2120

ناجح735333.54430233.530161336طماسالمون االعدادٌة المشتركةروان اشرف عبدالاله مهدى2121

ناجح806040604028034181736طماسالمون االعدادٌة المشتركةروان عبدالرحمن مصطفى 2122

ناجح8058.53744.534254281416.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةروٌدا محمد محمود 2123

ناجح604123.53121176.524131036طماسالمون االعدادٌة المشتركةرٌم محمود حسن محمود2124

ناجح755335543825530171336طماسالمون االعدادٌة المشتركةرٌهام حماده محمد احمد2125

ناجح70.543.531.535.526.5207.535161336طماسالمون االعدادٌة المشتركةزٌنب الوردانى محمد فرغلى2126

ناجح784632.54133230.535161436طماسالمون االعدادٌة المشتركةزٌنب محمد حسٌن احمد2127

ناجح76543749.535251.5371614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةسارة حامد محمود عثمان2128

ناجح8060406040280371817.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةساره اسماعٌل محمد تمام2129

ناجح57.54131.538.529197.522151336طماسالمون االعدادٌة المشتركةسالى عبده جابر فاضل2130

ناجح76.550.530.541.53423330161536طماسالمون االعدادٌة المشتركةسامٌه حسام الدٌن جابر 2131

ناجح76463240.537.523228161536طماسالمون االعدادٌة المشتركةسلسبٌال محمد بخٌت محمد2132

ناجح806040604028037181736طماسالمون االعدادٌة المشتركةسلمى محمد محمود احمد2133

ناجح78.54531.538.530.5224331613.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةسماح محمود احمد محمد2134

ناجح54.539.52633.524.517820151336طماسالمون االعدادٌة المشتركةسندس محمود احمد احمد2135

ناجح66.540.529.536.527.5200.530151336طماسالمون االعدادٌة المشتركةشرٌن سمٌر على مصطفى2136

ناجح806040604028040181636طماسالمون االعدادٌة المشتركةشهد صدٌق جابر صدٌق2137

ناجح775435.541.530.5238.528141536طماسالمون االعدادٌة المشتركةشهد عبد الرؤف عبد العال 2138

ناجح78583250.534252.530161536طماسالمون االعدادٌة المشتركةشهد عفت محمد محمد2139

ناجح8060405938277371916.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةشهد عالء محمد سالم2140

ناجح75.551333433226.5281513.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةشهد محمد احمد محمد2141

ناجح79.558.538583927339161636طماسالمون االعدادٌة المشتركةشٌرٌن نصرالدٌن احمد مراد2142

ناجح59.541.52432.521.517920131336طماسالمون االعدادٌة المشتركةشٌماء حسن خلٌفه على2143

ناجح66.545264024.520230151136طماسالمون االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدهللا محمد احمد2144

ناجح7243.5273826.520726161336طماسالمون االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد عبدهللا السٌد2145

ناجح53.548.52936.523190.524151336طماسالمون االعدادٌة المشتركةصفاء علً احمد محمود2146

ناجح8058.53652.537.5264.532161336طماسالمون االعدادٌة المشتركةضحى السٌد محمد السٌد2147

ناجح8059.5355538.5268341710.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةعلـــٌاء عزت ابراهٌم احمد2148

ناجح79.557.53955.539270.535151136طماسالمون االعدادٌة المشتركةغاده جمال خلٌفه مصطف2149ً

ناجح52.540.526.53322174.5261510.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد جالل السٌد2150

ناجح685134483023136151336طماسالمون االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد محمد محمد2151

ناجح66.552.53737.530.5224321511.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةفاطمه هانً محمد مرزوق2152

ناجح5241.5283323.5178201511.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةفاطمه ٌونس محمد محمود2153
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ناجح4936.52632.522166201511.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةفرحه ابوضٌف عبداللطٌف 2154

ناجح59.543.531362319324151336طماسالمون االعدادٌة المشتركةفرحه احمد الفولى مرسى2155

ناجح72.55134.54236236321610.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةفرحه محمود احمد احمد2156

ناجح75.558.540583927130161236طماسالمون االعدادٌة المشتركةكنزي حسن عبدالعزٌز 2157

ناجح7959.5395738.527332151436طماسالمون االعدادٌة المشتركةلمٌاء مصطفً محمد احمد2158

ناجح74.558395038259.532151336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمارى كمٌل ابراهٌم جرجس2159

ناجح7258394834.5251.534151336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمارى كمٌل عزمى ابراهٌم2160

ناجح72503639.527224.522141136طماسالمون االعدادٌة المشتركةمروه احمد حسٌن محمود2161

ناجح755840503425734151236طماسالمون االعدادٌة المشتركةمرٌانا عوض شحاته حبٌب2162

ناجح75583951.538.526240151636طماسالمون االعدادٌة المشتركةمرٌم احمد محمد احمد2163

ناجح58.542.52640.526193.5341515.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمرٌم رضا السٌد محمدٌن2164

ناجح65.54827.54529.5215.5201513.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالظاهر خلف هللا 2165

ناجح64.55025.539.529.520928151336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمرٌم فرٌد البدرى مرزوق2166

ناجح6444.527.5392820328151336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمشٌره الٌشع عزمى ابراهٌم2167

ناجح68493448.533232.5361616.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةملك عبدالحمٌد حنفً عل2168ً

ناجح8060406040280381817.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةملك ٌوسف محمد عبدالغنى2169

ناجح78.558405938.5274381715.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمنار احمد عالم احمد2170

ناجح4332223520.5152.5201413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمنار عبدالرحمن محمد محمد2171

ناجح63432735.525193.5301513.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمنار عبدالفتاح محمد محمد2172

ناجح715633.55435.525034151436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمنار مصطفً محمد احمد2173

ناجح74.55736.55532.5255.534151336طماسالمون االعدادٌة المشتركةمنال اٌمن محمد سالم2174

ناجح4733223322.5157.5221515.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمنه احمد الزهرى عثمان2175

ناجح78.559.539.55736.527135151536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمنه حسن فوزي محمد2176

ناجح7246.5344329.5225321515.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمنه عاصم كمال بٌومى2177

ناجح77.553.53955.536261.5351615.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمنه محمد محمد عبدالاله2178

ناجح62.545.523.542.52319724171436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمنى على فتحى على2179

ناجح7554395138257321513.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمنً احمد عبدهللا محمد2180

ناجح765238.550.535252341613.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمى محروس احمد محمد2181

ناجح7859405839.5274.535151436طماسالمون االعدادٌة المشتركةمى ممدوح جابر محمد2182

ناجح57.5352435.522174201313.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمٌاده ممدوح محمد احمد2183

ناجح79.560406039.527940181736طماسالمون االعدادٌة المشتركةمٌار احمد محمد محمد2184

ناجح72.555.538.550.533250311614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمٌار حمدي محمد عل2185ً

ناجح7559405136261321614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةمٌرنا ٌاسر ابراهٌم جبرائٌل2186

ناجح5131324522.5181.5221614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةندا أحمد عبدالمعز محمد2187
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ناجح75.55536.55031248301614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةندا جمال عاطف محمود2188

ناجح66.541.5303520.5193.530161536طماسالمون االعدادٌة المشتركةندا عادل عبداللطٌف على2189

ناجح73.552.538.549.523.5237.530151536طماسالمون االعدادٌة المشتركةندى عبدالرؤوف احمد 2190

ناجح76.560405636.526932151536طماسالمون االعدادٌة المشتركةندى على احمد محمد2191

ناجح72.54536.545.524.522430161536طماسالمون االعدادٌة المشتركةندى مصطفى رمضان احمد2192

ناجح63.53337.54023.5197.5341616.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةنصره فواز محمد مسعود2193

ناجح61.536324321193.532151536طماسالمون االعدادٌة المشتركةنهال عز الدٌن حسن احمد2194

ناجح674536.549.52622430151536طماسالمون االعدادٌة المشتركةنهله معتصم السٌد احمد2195

ناجح7859.5406040277.536171536طماسالمون االعدادٌة المشتركةنهى عبدهللا ثابت محمد2196

ناجح7357.5385334.5256321614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةنورا عبدالغنى محمد احمد2197

ناجح76594055.534.5265331616.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةنورهان خالد محمود على2198

ناجح7960406039.5278.535181736طماسالمون االعدادٌة المشتركةنورهان رفعت احمد احمد2199

ناجح75.55838.557.539268.536161536طماسالمون االعدادٌة المشتركةنورهان عاطف محمد حسانٌن2200

ناجح75.556.5395234.5257.5351715.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةنورهان محمد احمد محمود2201

ناجح72.5573950.537256361515.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةنورهان محمد محمود محمد2202

ناجح71.5453851.531.5237.536161536طماسالمون االعدادٌة المشتركةهاجر صالح عبدالرحمن 2203

ناجح75.559406039.527436171636طماسالمون االعدادٌة المشتركةهاجر محمد اٌمن ابراهٌم2204

ناجح74.559395634262.5361615.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةهاله سامح محمد رأفت مسلم2205

ناجح675425.542.527216241514.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةهاٌدى حسام رشدى عطٌه2206

ناجح80604058.540278.5391816.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةهبه ابراهٌم محمد سلٌمان2207

ناجح6038.52433.522.5178.5301614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةهبه احمد حنفى ابراهٌم2208

ناجح6833.5223823184.534161536طماسالمون االعدادٌة المشتركةهناء اٌمن احمد محمد2209

ناجح664525.538.526201341314.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةوفاء الحسٌنى محمد ثابت2210

ناجح6136.522.535.524179.5381413.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن اسماعٌل عبدالرحمن 2211

ناجح59412234.524180.5301414.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن اسماعٌل محمد مهنى2212

ناجح70.548.5263228.5205.5381514.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن رفعت محمد محمود2213

ناجح76.560405938273.5381614.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن كمال خلف هللا سلٌم2214

ناجح58.538.524362818531.51514.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن مجدى صابر ٌخٌت2215

ناجح6836.528.54125199241514.536طماسالمون االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن مصطفى محمود 2216

ناجح67.55736.556.537254.529.5141838طماالحما االعدادٌة المشتركةابانوب بشاي سعٌد بشاي2217

ناجح70.560395039258.5331716.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاحمد الحسٌنى على احمد2218

ناجح75.55738.56037.5268.5341518.538طماالحما االعدادٌة المشتركةأحمد حاتم عبد العال على2219

ناجح605337.55434238.5311316.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاحمد خٌرى محمود عامر2220

ناجح78.55839.56039275361518.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاحمد سامى احمد السٌد2221
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ناجح6452.536.556.532241.532141738طماالحما االعدادٌة المشتركةاحمد سعد عبد الظاهر حسن2222

ناجح63.548.5364927.5224.534131838طماالحما االعدادٌة المشتركةاحمد سمٌر على السٌد2223

ناجح69.552.53848.531239.5341317.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاحمد سٌد سعٌد محمد2224

ناجح54.550.534.55234225.534141738طماالحما االعدادٌة المشتركةأحمد عبد الرحٌم عبد الاله عبد الرحٌم2225

ناجح77.5604059.538.5275.5381618.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاحمد عالم لطفى عبد العزٌز2226

ناجح76.5553959.537267371618.538طماالحما االعدادٌة المشتركةأحمد محمد أحمد سلٌمان2227

ناجح6957.5375934.525737161838طماالحما االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد سٌد2228

ناجح6152.53756.534.5241.533141838طماالحما االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد محمد2229

ناجح59.538.533.554.52921533131738طماالحما االعدادٌة المشتركةاحمد محمود احمد احمد2230

ناجح76.560406037.5274371318.538طماالحما االعدادٌة المشتركةأحمد مرعى لطفى عبد العزٌز2231

ناجح5549.53352.530220341318.533طماالحما االعدادٌة المشتركةادهم محى الدٌن عبد الكرٌم عبدالاله2232

ناجح56.553.532.55430.5227341217.538طماالحما االعدادٌة المشتركةالبدرى محمد البدرى محمد2233

ناجح70.552.5355831247311417.533طماالحما االعدادٌة المشتركةالسٌد رمضان سٌد احمد2234

ناجح5351.535.55231223331115.538طماالحما االعدادٌة المشتركةحسام حسن عبد الراضً حسن2235

ناجح53.550.536.549.531.5221.5281315.538طماالحما االعدادٌة المشتركةحسام ممدوح محمود على2236

ناجح564633.555.52922029141438طماالحما االعدادٌة المشتركةحسن الحسٌنى حسن أحمد2237

ناجح77604059.540276.534141538طماالحما االعدادٌة المشتركةخالد محمد عبدالجابر على2238

ناجح7760405938.5274.534141538طماالحما االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد خلف أحمد2239

ناجح8060406039.5279.535151438طماالحما االعدادٌة المشتركةسالم محى الدٌن سالم عبد هللا2240

ناجح564734.548.528.5214.5291412.533طماالحما االعدادٌة المشتركةعابد منٌر عبده سلٌمان2241

ناجح8058406039277381617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن احمد عقل شحاته2242

ناجح57453855.531226.529141438طماالحما االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن عبد الراضً عبد الرحمن احمد2243

ناجح8058.54058.539.5276.537141738طماالحما االعدادٌة المشتركةعبد الرحٌم محمد اشرف عبد المنعم احمد2244

ناجح4845.52949.529.5201.530141438طماالحما االعدادٌة المشتركةعبده صادق عبده أحمد2245

ناجح6247.5365033228.529141438طماالحما االعدادٌة المشتركةعبده مصطفى عبده احمد2246

ناجح72.551345533245.5341414.538طماالحما االعدادٌة المشتركةعبٌده محمد ادم على2247

ناجح6654.5355531241.529131638طماالحما االعدادٌة المشتركةعلى محمد على انور2248

ناجح80564058.538.5273321415.538طماالحما االعدادٌة المشتركةماجد عماد نادي شرموخ2249

ناجح4940.533.55028.5201.5281616.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم ابوالغٌط محمد2250

ناجح76.560406040276.5331616.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف حسانٌن ابراهٌم2251

ناجح75.55437.551.529247.534151738طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف محروص خلف2252

ناجح5651375230.5226.5281615.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد الحسٌنً عبده سلٌمان2253

ناجح58.552.53753.530.5232271615.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد احمد على2254

ناجح68513756.530.524329151438طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد بدرى محمد عبدالرحٌم2255
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ناجح69.552.5395733.5251.5331515.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد حسام الدٌن البدري احمد2256

ناجح796040604027934161738طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد حسنى محمد حسٌن2257

ناجح8060406039.5279.532161638طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد كمال عبده حسٌن2258

ناجح66.55034.55129.5231.533161738طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد محمود عبد الرحمن سلٌمان2259

ناجح79.560406039.5279351616.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد محمود عبد العال على2260

ناجح7755.5406037269.534161738طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمد مؤمن احمد حسانٌن2261

ناجح644937.55632238.530141738طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمود أحمد عبدالعال سلٌمان2262

ناجح694838.55531241.5331617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمود جالل ادم على2263

ناجح7755.5395837.526734161838طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمود مرعى لطفى عبد العزٌز2264

ناجح785739.55938.527234151838طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمود ٌاسر احمد السٌد2265

ناجح76.554.5385232.5253.5341616.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمحمود ٌاسر سٌد محمد2266

ناجح6753385229239331518.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمروان جمال عبد اللطٌف محمد2267

ناجح52.534.525.54126.5180291417.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمصطفى نادى مصطفى محمد2268

ناجح71.55436.55828248311617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالكرٌم عبدالرحٌم السٌد2269

ناجح77.5604059.539.5276.533151938طماالحما االعدادٌة المشتركةٌوسف مصطفى حسن على2270

ناجح7757.5386036.5269351618.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاحالم عبدالمجٌد السٌد أحمد2271

ناجح6755.536.557.530.524733161738طماالحما االعدادٌة المشتركةاسراء زاٌد محمد محمود2272

ناجح735333.551.528.5239.5331618.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاسراء ٌاسر جمال فرغلى2273

ناجح71.552.534.550.530239341617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاسماء احمد سلٌمان على2274

ناجح775238.55335255.5341617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاسماء أحمد مقبول فهمى2275

ناجح6039.532.54225.5199.5281416.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاسماء خالد حسن محمد2276

ناجح66.549.535.552.52422835161738طماالحما االعدادٌة المشتركةاسماء محمد موسى احمد2277

ناجح786039.558.539.5275.538151838طماالحما االعدادٌة المشتركةاسماء محمدٌن السٌد محمد2278

ناجح79604059.539277.5371617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاسماء محمود صابر محمد2279

ناجح7960405939277371617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاالء حسن عبدهللا خلٌفه2280

ناجح78593958.538272.5351617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةأالء محمد أحمد محمد2281

ناجح76.558.539573726834161638طماالحما االعدادٌة المشتركةاالء مصطفى ابراهٌم خلٌل2282

ناجح65.537.53745.524209.5291715.538طماالحما االعدادٌة المشتركةامانً بخٌت حكٌم ابراهٌم2283

ناجح7156.54054.53625837161638طماالحما االعدادٌة المشتركةامل عمران مصطفى عمران2284

ناجح6746.54057.532.5243.5351716.538طماالحما االعدادٌة المشتركةامنٌه عبد الكرٌم شوقى ابراهٌم2285

ناجح78.560405835.527235171738طماالحما االعدادٌة المشتركةامٌرة احمد عبد الكرٌم احمد2286

ناجح70.548.5395730.5245.5361716.538طماالحما االعدادٌة المشتركةامٌرة عاطف عبدالحمٌد نجار2287

ناجح78.5604059.539.5277.5361716.538طماالحما االعدادٌة المشتركةامٌرة محمد عبده عبدالاله2288

ناجح69604055.538262.532181738طماالحما االعدادٌة المشتركةاٌات حامد سلٌمان عبد العال2289
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ناجح7960405940278361616.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاٌمان انور عبد الحمٌد السٌد2290

ناجح67.549.536.55330.523735161638طماالحما االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالرحمن عبدهللا السٌد2291

ناجح59.5453753.530.5225.5341616.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاٌه حسن على حسن2292

ناجح55.5423953.530220331617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاٌه طلعت حسانٌن جمعة2293

ناجح78.558.53959.539.5275361617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةاٌه محمود احمد زوٌن2294

ناجح6649.5355328231.5331716.538طماالحما االعدادٌة المشتركةبسمله أحمد محمد أحمد2295

ناجح8057.54059.540277361717.538طماالحما االعدادٌة المشتركةبسمه عبد الرزاق ابو اللٌل محمود2296

ناجح7455.537.55833.5258.533151638طماالحما االعدادٌة المشتركةتسنٌم أشرف شاكر على2297

ناجح806039.56040279.533161638طماالحما االعدادٌة المشتركةجهاد محمود سلٌم احمد2298

ناجح71.556345827.5247321617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةجهاد محمود عبدالوهاب عبدالحمٌد2299

ناجح67.551.5355331.5238.532161638طماالحما االعدادٌة المشتركةحسناء طلعت عبده أحمد2300

ناجح53.539.53045.523191.528161438طماالحما االعدادٌة المشتركةحسناء عبد الظاهر خلف احمد2301

ناجح68.5452951.531.5225.5291612.538طماالحما االعدادٌة المشتركةحسناء عبده كامل عبد الرحمن2302

ناجح8060406040280331718.538طماالحما االعدادٌة المشتركةحنان صادق قدٌس تاوضروس2303

ناجح69.540295126215.5351812.538طماالحما االعدادٌة المشتركةدعاء خالد عبدة بٌومى2304

ناجح61.538.5284621.5195.533161438طماالحما االعدادٌة المشتركةدعاء عبد الٌاسط محمد احمد2305

ناجح7656.537.55435259351615.538طماالحما االعدادٌة المشتركةدٌنا اشرف احمد عل2306ً

ناجح7151.538.553.532246.532161538طماالحما االعدادٌة المشتركةراندا رمضان هرٌدى سٌد2307

ناجح62.541324224201.5321615.538طماالحما االعدادٌة المشتركةرانٌا بخٌت نصحً فاٌق2308

ناجح65.549.5305521.5221.5311712.538طماالحما االعدادٌة المشتركةرانٌا عالء محمد على2309

ناجح54.541.5274921.5193.528161438طماالحما االعدادٌة المشتركةرحمة الحسٌنى احمد حماده2310

ناجح73.554.534.55334249.532171338طماالحما االعدادٌة المشتركةرحمة نصرالدٌن علً فرغل2311ً

ناجح70.545.533.55634239.5331714.538طماالحما االعدادٌة المشتركةرحمة ٌسرى محمود محروس2312

ناجح74.558.536.559.53626534171738طماالحما االعدادٌة المشتركةرحمه أحمد ابراهٌم خلف2313

ناجح71.5493654.534.5245.534161438طماالحما االعدادٌة المشتركةرحمه أحمد السٌد محمد2314

ناجح62.54133.553.522212.533161438طماالحما االعدادٌة المشتركةرحمه عبدالرزاق خلف محمدٌن2315

ناجح67453252.522.521932161338طماالحما االعدادٌة المشتركةرضا احمد اسماعٌل السٌد2316

ناجح7556.5355836260.532161438طماالحما االعدادٌة المشتركةسلمى أحمد محمد أحمد2317

ناجح75.5553752.53625632171338طماالحما االعدادٌة المشتركةسلمى السٌد حسن السٌد2318

ناجح73.554355136.525031171438طماالحما االعدادٌة المشتركةسلمى محمود احمد محمد2319

ناجح68.551334634232.530171438طماالحما االعدادٌة المشتركةسماح كمال محمد محمود2320

ناجح68.55534.55130.5239.530171438طماالحما االعدادٌة المشتركةسمر حماد حسن أحمد2321

ناجح65.5573046.525224321812.533طماالحما االعدادٌة المشتركةسندس حمدى عبد العزٌز محمد2322

ناجح68.553.5304924.5225.531171338طماالحما االعدادٌة المشتركةسها عالء عبد الرازق سٌد2323
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ناجح72.555.5305135244321714.538طماالحما االعدادٌة المشتركةسهٌله على حسن نوٌر2324

ناجح7354.532.552.536248.530171438طماالحما االعدادٌة المشتركةشذى عاصم برعى محمد2325

ناجح74.55835.55334.5255.532171438طماالحما االعدادٌة المشتركةشهد طلعت محمود احمد2326

ناجح73.55735.5523525330161438طماالحما االعدادٌة المشتركةشهد عبد الرحٌم حسانٌن عبد الرحٌم2327

ناجح66.552.53247.530228.528161338طماالحما االعدادٌة المشتركةشهد عالء محمد على2328

ناجح78.55535.55033.5252.531171438طماالحما االعدادٌة المشتركةشهد ماهر مصطفى محمد2329

ناجح75.5563553.535.5255.5321814.538طماالحما االعدادٌة المشتركةعلٌاء سٌد ابوحسٌبه عمران2330

ناجح73.54528.54130.5218.528161338طماالحما االعدادٌة المشتركةعلٌاء محمد احمد مصطفى2331

ناجح755933.553.53525632171438طماالحما االعدادٌة المشتركةفاطمه صبرى عبد الاله عبد الرحٌم2332

ناجح73.5522845.53323230171438طماالحما االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد خلف محمدٌن2333

ناجح53.5503242.528.5206.528161338طماالحما االعدادٌة المشتركةفرحه سٌد احمد ابراهٌم2334

ناجح76.557.531.557.53726030171538طماالحما االعدادٌة المشتركةفرحه محمد ابو عوف محمد2335

ناجح7052.53552.532.5242.5331614.538طماالحما االعدادٌة المشتركةفرحه محمد عبد الوهاب عطٌه2336

ناجح76.559.536.557.536266341714.538طماالحما االعدادٌة المشتركةلبنى حامد احمد حسن2337

ناجح7858.534.55534.5260.5351615.538طماالحما االعدادٌة المشتركةلبنً ممدوح حماد محمد2338

ناجح786035.558.539.5271.534161538طماالحما االعدادٌة المشتركةماجده الخولى عبدهللا أحمد2339

ناجح7359.5375740266.5341716.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمروه احمد محروس السٌد2340

ناجح63.5603454.531.5243.535171638طماالحما االعدادٌة المشتركةمرٌم احمد حموده حسن2341

ناجح403020302014020101038طماالحما االعدادٌة المشتركةمرٌم عادل بشاي سعٌد2342

ناجح76.558.5406039274341617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمرٌم على حسن على2343

ناجح72.56038.55238.5261.534161538طماالحما االعدادٌة المشتركةمرٌم كمال الدٌن حسن احمد2344

ناجح75.56036.55034.5256.529161438طماالحما االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد عبد الرازق سعد2345

ناجح7660385036.5260.5311615.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمرٌم نادى قدٌس تاوضروس2346

ناجح7960395939.5276.5341716.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمرٌم ٌوسف حمدان ٌوسف2347

ناجح79.56038.55939.5276.5341716.538طماالحما االعدادٌة المشتركةملك خالد عبده عبد هللا2348

ناجح74.557.53455.533.5255311614.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمنار خالد عبدالرحٌم سلٌمان2349

ناجح71.55527.55727.5238.5321714.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمنار نصر عبدهللا هاشم2350

ناجح78604057.539.527532151638طماالحما االعدادٌة المشتركةمنة هللا ابراهٌم محمد غزالى2351

ناجح79604059.540278.534161638طماالحما االعدادٌة المشتركةمنة هللا عبد الباسط عبدالقادر حسن2352

ناجح78593857.540272.5331515.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمنة هللا مرعى لطفى عبد العزٌز2353

ناجح79604059.540278.531161738طماالحما االعدادٌة المشتركةمنه هللا محمد احمد مصطف2354ً

ناجح78603858.539.5274341616.538طماالحما االعدادٌة المشتركةمنً أنور حسن هرٌدي2355

ناجح785940604027734161638طماالحما االعدادٌة المشتركةنانسً محمود محمد محمود2356

ناجح6953.536.549.530238.5321718.538طماالحما االعدادٌة المشتركةنحمده السٌد حسن احمد2357
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ناجح745238.555.532.5252.532171738طماالحما االعدادٌة المشتركةندى احمد عطٌة احمد2358

ناجح6547.534.549.528.522531171438طماالحما االعدادٌة المشتركةندى رمضان فوزي سلٌمان2359

ناجح61.554.53656.529.523830161438طماالحما االعدادٌة المشتركةندى ماهر عبد الالة عبد الرحٌم2360

ناجح735735.55026241.5321616.538طماالحما االعدادٌة المشتركةنورا السٌد هاشم محمد2361

ناجح7254.5355126238.532161738طماالحما االعدادٌة المشتركةنورا عبدالرحمن حسانٌن عبد الرحٌم2362

ناجح6456.5324933.523531181638طماالحما االعدادٌة المشتركةنوران احمد عمران ابو حسٌبه2363

ناجح60.557.536.55033.523832161638طماالحما االعدادٌة المشتركةنوره حماده احمد مصطفى2364

ناجح654535.54233220.528141538طماالحما االعدادٌة المشتركةنورهان حسن مصطفً عباس2365

ناجح70.55135.55134.5242.5321614.538طماالحما االعدادٌة المشتركةنورهان حسٌن عبد الرزاق محمد2366

ناجح69.5523843.53123431151638طماالحما االعدادٌة المشتركةنورهان محمد احمد حسن2367

ناجح6156.537.54828.5231.5311517.538طماالحما االعدادٌة المشتركةهاٌدى مدحت محمد عٌسى2368

ناجح6757.537.55031243321617.538طماالحما االعدادٌة المشتركةهدٌر احمد رمضان عٌسوى2369

ناجح78.560406040278.536161738طماالحما االعدادٌة المشتركةهند محمود حسانٌن احمد2370

ناجح69.558405531.5254341616.538طماالحما االعدادٌة المشتركةهٌام ٌاسر احمد محمد2371

ناجح7759.5405737270.5341716.538طماالحما االعدادٌة المشتركةوالء حامد أحمد بكر2372

ناجح7559.53858.53726832151738طماالحما االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن الحسٌنى على احمد2373

ناجح695337.55534.524931151638طماالحما االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن السٌد حمدي عبد الراض2374ً

ناجح7860405939.5276.5331716.538طماالحما االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن صالح جامع عبد المتجلى2375

ناجح7559.538.558.538.527034171638طماالحما االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبد الاله حسن احمد2376

ناجح8058.5405937.527533161738طماالحما االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد فرغلً محمد2377

ناجح624530.53827.520330131437طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىاحمد محمد محروس السٌد2378

ناجح765839.553.537.5264.5371316.539طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىاسماعٌل محمد اسماعٌل محمد2379

ناجح56.550334531.5216351314.537طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىاٌو اللٌل اسماعٌل خلٌل ابو اللٌل2380

ناجح6649354327220351315.538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىبٌشوي سامً صبحً عبد الشهٌد2381

ناجح55.540.531.539.526.5193.5321415.537طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىجبرة عزت جبرة جاد2382

ناجح7555.53550.535.5251.5321315.537طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىجمال جمٌل عبده فرنساوي2383

ناجح74.557.5355435256351415.539طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىحامد عبد الفتاح محمد سلٌم2384

ناجح675538.550.529.5240.534141639طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىحسام الدٌن احمد هاشم عبد السمٌع2385

ناجح75.553.538503725434141437طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىحسن محمد على حسانٌن2386

ناجح64.5523145.527.5220.5351615.538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىرامً ناجح عبد الشهٌد شحانه2387

ناجح7456.536.551.533251.5361515.539طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىزٌد امٌر خلف عبد الرحمن2388

ناجح6751.533.54635.5233.535161538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىسامح نبٌل عزمً بشاي2389

ناجح77.558.5395139265341415.537طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىعازر شحاته عازر خلٌل2390

ناجح7858.539.557.539.5273381716.540طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىعبد الرحٌم ٌونس عبد الرحٌم سٌد2391

(41)



ناجح78594055.539.5272381416.539طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىعبد هللا محمد البدري عبد الرحٌم2392

ناجح51.54929.552.525.520838141738طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىعبد الناصر عمر احمد سلٌم2393

ناجح59492444.526.5203331215.537طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىعدلً راضً عدلً درغام2394

ناجح74523757.538258.534.5131537طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىكٌرلس طوفان لطف هللا طوفان2395

ناجح72543249.526.5234341415.539طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمحمد ابا الحسن محمد زٌد2396

ناجح7358295230.5242.5351514.538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمحمد حمادة محمد احمد2397

ناجح7357.5284626.5231351415.537طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمحمد سروت عز العرب تاج الدٌن2398

ناجح62.554.5324423216331315.540طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمحمود احمد حسٌن عل2399ً

ناجح68.557325427.523940151439طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمحمود احمد عبد العال احمد2400

ناجح68.550.5335227.5231.538151339طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمحمود الحسٌنً طنطاوي سٌد2401

ناجح5639.534.54823.5201.539141338طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمصطفً احمد مصطفً السٌد2402

ناجح53.537324321.518734151237طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمٌنا طوفان لطف هللا طوفان2403

ناجح46.5393045.52318434141437طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمٌنا ٌوسف فرج هللا زك2404ً

ناجح7458.539.55238262351412.537طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىٌسً خضر لطفً نصٌف2405

ناجح52403040.522.518527.5141439طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىٌسً مجدي سعد مسعد2406

ناجح735838.550.53525532.5151538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىٌسً هانً شحاته رمله2407

ناجح62.53337.54924.5206.534171438طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىابتسام جمال مرزوق خٌر2408

ناجح7052.53749.532.5241.537161439طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىاسراء محمود ابو القاسم محمد2409

ناجح6758.53452.52723939151440طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىاالء السٌد ماهر السٌد2410

ناجح7656325230.5246.539151340طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىاالء محمد عبده عل2411ً

ناجح806040604028040172040طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىاالء محمود احمد عل2412ً

ناجح54.5393552.521.5202.534171439طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىامانً مجدي شوقً زك2413ً

ناجح786040603827638151440طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىامٌرة حامد احمد موس2414ً

ناجح7757406037.5271.538171540طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىاٌمان احمد حسٌن حسن2415

ناجح70.553.54059.529.525338171139طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىبثٌنة محمد سٌد عثمان2416

ناجح734539.557.532247381511.540طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىجاكلٌن عماد ظرٌف مالك2417

ناجح675338.555.526.5240.538181239طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىحسناء احمد حسنً لٌل2418

ناجح54.534.52746.521183.5361712.538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىحسناء فرغلً حسن سلٌمان2419

ناجح66.54436.5522822738171538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىحمدٌة محمد احمد عل2420ً

ناجح806040604028040182040طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىدعاء ثروت محمد زك2421ً

ناجح55.543.53142.526198.536161539طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىدنٌا جمٌل ظرٌف درغام2422

ناجح6745304228.5212.5351514.538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىدٌنا سٌد احمد عل2423ً

ناجح59.534.526.531.521.5173.5331514.538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىدٌنا شحاته احمد عبد الرحٌم2424

ناجح74.556.535533425335161538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىروان علً محمد عبد الساتر2425
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ناجح745434.548.532.5243.5341716.539طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىرٌم خالف احمد خلٌفة2426

ناجح5046.5313728192.537151738طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىسلمً رجب السٌد عبد الرحٌم2427

ناجح65.545.53440.526211.537151538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىسهٌلة محمد احمد محمد2428

ناجح7346324424.5219.5361515.538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىسٌمون سعٌد عادل عبد الشهٌد2429

ناجح725533.550.53524631151438طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىشهد معبدي عبده محمد2430

ناجح65.545.53443.527215.539171539طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىفرحة مجدي خلف فرنسام2431ً

ناجح63.545294326.5207361714.539طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىكرستٌنا حارس قدٌس عوض2432

ناجح59492934.526197.531141538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىلٌلً عبٌد احمد محمد2433

ناجح77.558.54057.539.527337171640طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمرٌم دٌب معوض جرجس2434

ناجح554928.53925.5197351614.538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمرٌم كرٌم تقاوي مجلع2435

ناجح7756395638.5266.538171640طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمرٌم محمد حسٌن حسن2436

ناجح63.555.5293830.5216.5351614.540طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمنار حنفً احمد ابو اللٌل2437

ناجح583430322117534161339طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىمنار محمد عبد الرحمن احمد2438

ناجح59.553344525216.534161539طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىندي تادرس زكً بدروس2439

ناجح6649.5324526.521937151438طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىندي لطفً هللا لطفً فوزي2440

ناجح52392935.523178.529141538طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىندي نصر الدٌن محمد عل2441ً

ناجح7257.5344933245.536151540طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىنورهان كمال حلمً حسن2442

ناجح644030.53427195.537151338طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىهاجر زارع حسٌن احمد2443

ناجح66.550.5374435233331513.539طماجزٌرة طما الجدٌدة للتعلٌم االساسىٌاسمٌن الخولى عبدالسمٌع2444

ناجح69.55436.54933.5242.536151340طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىأحمد الحسٌنً اسماعٌل عل2445ً

ناجح58.547.537.547.531.5222.535151338طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىاحمد حسن احمد محمد2446

ناجح54.542.535452920633141338طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىالحسن عثمان البدرى احمد2447

ناجح59.541.536.538.527.5203.533151338طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىبكر عبد هللا عبد الحافظ احمد2448

ناجح4145.532.539.528.5187351412.539طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىجمال حسن محمد السٌد2449

ناجح42.548.5323927189301212.538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىحسام حسن فراج ابو زٌد2450

ناجح424527.53824.5177311312.538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىحسن خضر البدرى احمد2451

ناجح5346.534.54128.5203.535141339طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىخالد جمال عبدالوارث زناتى2452

ناجح6250.5364230220.534151338طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىخالد خضر سلٌمان محمد2453

ناجح4951.53039.527.5197.5321412.538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىرجب رمضان عبد الخالق السٌد2454

ناجح53.551.533.54328.5210351512.538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىزٌاد صالح محمد عبدالعال2455

ناجح67.558.538553725636171438طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىسٌد شحاته سٌد عباس2456

ناجح53.551.532472721134151338طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىسٌف مختار احمد احمد2457

ناجح67.553.53548.529.523436151340طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىعبدالرحمن احمد عثمان ابوزٌد2458

ناجح5258.5374934230.536151340طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىعبدالرحمن جمال عبدالرحمن جادالحق2459
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ناجح665629.54426221.5351412.540طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىعبدالرحمن كمال مصطفى محمد2460

ناجح43.548.523.53320168.530121240طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىعبدالظاهر جمال عبدالظاهر محمد2461

ناجح455134.542.52920234141340طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىعالء رفعت لطفى بخٌت2462

ناجح475035.54633.521232151339طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىعمرو محمد جابر محمد2463

ناجح51.54636.546.534.521534141339طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىفارس محمد حسٌن على2464

ناجح4747354233.5204.532141339طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمحمد جعفر عبده احمد2465

ناجح67.55537.551.535246.539141538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمحمد رمضان على احمد2466

ناجح42523751.537.522032121538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمحمد هشام على ٌزٌد2467

ناجح65.55637.554.536249.540151638طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمحمد ٌاسر محمد احمد2468

ناجح5546.53753.534.5226.536151638طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمحمود الحسٌنى سٌد محمود2469

ناجح494137.54833.520938151638طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمحمود محروس مدنى السٌد2470

ناجح6646.53856.536243361415.538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمصطفى حسٌن محمد حسٌن2471

ناجح50.545354934213.5351314.538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمنصور محمد احمد محمد2472

ناجح624936.556.535239371315.540طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىٌوسف بخٌت نجاح ٌوسف2473

ناجح78593959.537.527335131440طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىاسراء عاطف جابر حسانٌن2474

ناجح725938.551.53725837131440طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىاسراء محمد مصطفى مصطفى2475

ناجح64.551364731229.533121440طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىأفنان احمد محمد سٌد2476

ناجح70.55838.556.537260.5341515.539طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىامانى محمد هرٌدى سٌد2477

ناجح4745.5334329197.5341415.539طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىامنٌه على ابو دهب على2478

ناجح52.557.5355031.5226.533141339طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىامٌره محمود محمد على2479

ناجح57.551385538.524037151639طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىاٌمان احمد على احمد2480

ناجح6350.53754.538.5243.536151640طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىاٌمان خالد احمد عبدالجواد2481

ناجح75.559405938.5272391616.540طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىآٌه احمد عبده احمد2482

ناجح69.547.535.55732.5242371614.540طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىاٌه حسٌن عبدالعال حسٌن2483

ناجح55.54037.553.537223.5351614.540طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىآٌه محمد عبدالفتاح محمد2484

ناجح59.54234.5472821133141339طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىبسمه احمد عبد الرازق ابو القاسم2485

ناجح69.541.52736.522196.5331312.539طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىتغرٌد رجب محمد سٌد2486

ناجح655232.547.53122836151439طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىحسناء محمد عبد الخالق محمد2487

ناجح68.5573454.53424836141439طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىحسنه مصطفى محمد سالمه2488

ناجح68.556.5365436.5251.5351617.539طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىحمٌدة جمال عبد العزٌز السٌد2489

ناجح60543244.533223.5351717.539طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىرحمة ماهر مصطفى مصطفى2490

ناجح74.558.540593927138161540طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىروان محمود احمد حسن2491ً

ناجح6554274627.5219.537161740طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىزهوه احمد محمد خلٌفه2492

ناجح44.53922.54723176331415.539طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىزٌنب حسن السٌد سلٌمان2493
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ناجح48.5492236.52317931151339طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىسعاد احمد صالح محمد2494

ناجح6249.52545.52520730141639طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىسماح محمد اسماعٌل على2495

ناجح67.546345128.522729.5171639طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىسمٌرة موارد حنا فرنسٌس2496

ناجح76.559.5406039275391615.540طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىشاهٌناز حامد محمد عالم2497

ناجح5342.52142.52218130161539طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىشرٌن حماده عبدالحمٌد محمد2498

ناجح6649.5254421.5206371514.539طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىشهد جعفر احمد بزٌد2499

ناجح60.546.525422319733141339طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىشهد فتحى على حسن2500

ناجح675723.545.526.5219.538151739طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىشهد مصطفى محمد حسٌن2501

ناجح694530.54024208.536161639طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىشٌماء احمد عبدالحمٌد احمد2502

ناجح704523.541.524.5204.539171439طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىشٌماء حسنى عبدالرحمن زٌد2503

ناجح62.54626.53924198271716.538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمادونا سٌدهم شوقى سٌدهم2504

ناجح60.53928.5473420928171638طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمرٌم دانٌال مكرم شاكر2505

ناجح62.55528.547.533.5227381716.538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمنى جمال فتحى عبد المنعم2506

ناجح65.547.5304031214371715.538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىنسمه عبدالحكٌم احمد عبدالجواد2507

ناجح7052.530.546.531.5231301716.538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىنورا هانى صابر محروص2508

ناجح7250.525.54427219301717.538طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىهٌلٌن هانى مٌالد وهٌب2509

ناجح584822.53825191.531171838طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىوفاء رافت ابودهب على2510

ناجح60.536.52848.525.519935161437طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد جمٌل محمد على2511

ناجح62.54128.551.528.521235181537طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد شحاته احمد فؤاد2512

ناجح50.54525.55330204351815.537طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد على حسن على2513

ناجح775136.556.537.5258.5391815.540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد مصطفى محمد2514

ناجح7549.534.555.536250.539181540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمود راشد احمد2515

ناجح714832.55434239.539151439طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد ٌسٌن عبدالعلٌم محمد2516

ناجح77.559.539.556.539272391817.540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةالسٌد جمال محمد حسان2517

ناجح644930.555.53022939161539طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحمدى محمود حمدى احمد2518

ناجح4341.533.552.529.520037151536طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةخالد جمٌل محمود شبٌب2519

ناجح55.54528.553.530.5213381513.538طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةخالد صالح محمد محمد2520

ناجح6342.529.554.529218.532161439طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرائف فلى جاد بخٌت2521

ناجح6338.52547.52920335151437طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةزٌاد محمد عبدالغفار عبدالحمٌد2522

ناجح7137.525.55329216391815.539طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسلطان حسٌن جالل احمد2523

ناجح6037.526.54727.5198.5351313.536طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحمن حسٌن على محمد2524

ناجح6337.5284527200.5361513.535طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحمن محمد محمود شبٌب2525

ناجح554027482819835161537طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدهللا محمد السٌد حسان2526

ناجح564530483020934151437طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبده احمد عبدالعلٌم السٌد2527
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ناجح6146.530.5503222031131437طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعمر تمام شحاته تمام2528

ناجح75.553.536.553.536.5255.533181740طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةكرٌم رومانى لبٌب حبٌب2529

ناجح644529.55130219.5351615.537طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمازن فوزى عبدالرازق فوزى2530

ناجح65.55128.538.528211.5391716.540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد ابو السعود محمد همام2531

ناجح6747.5283933214.536151637طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد احمد اسماعٌل صابر2532

ناجح6348254525.5206.534151636طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد حمدى شحاته سلٌمان2533

ناجح67.548284729219.5381616.539طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد صادق حسٌن عبدالرحمن2534

ناجح61.547.527.54126.520434151737طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد قللى محمد موسى2535

ناجح704932.543.53222735161738طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود احمد على احمد2536

ناجح79594058.540276.5391616.540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود اسماعٌل محمد حسٌن2537

ناجح6556.5254429219.5351516.536طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود خالد سٌد محمد2538

ناجح7353.533.549.531240.5381716.539طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود كمال السٌد عبدالحكٌم2539

ناجح60.54529.5363220327141636طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنور عجالن عبده كامل2540

ناجح65.5392937.532203271516.536طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةوائل جٌد فتحى بسالى2541

ناجح71.54727.54732.5225.5351416.535طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةٌاسٌن برعى محمد حسٌن2542

ناجح765738473725540171838طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاخالص احمد محمد احمد2543

ناجح76.5593949.53926340171640طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسراء احمد حمدى احمد2544

ناجح70.54227.5422921139171636طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسراء احمد محمد ابو العز2545

ناجح72.550273929.5218391516.535طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسماء حامد خالف محمد2546

ناجح72.550.5335236244391816.539طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسماء عادل عرندس السٌد2547

ناجح77.556.537593926940181740طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسماء عبدالرؤف عبدالحافظ احمد2548

ناجح66.541.525.538.53120337181637طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسماء محمد عبدالرزاق السٌد2549

ناجح786039.559.539276401916.540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةالشٌماء احمد عطاهللا السٌد2550

ناجح7258405537.5262.540171840طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌات جمٌل محمد على2551

ناجح72.5513955.533.5251.5361518.537طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌمان خالد عبدالحفٌظ محمود2552

ناجح77.5564056.536.5266.540151837طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌمان محمد شحاته محمود2553

ناجح78.560406040278.5401818.540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌه خالف عبدالرزاق السٌد2554

ناجح65.55738.555.533249.534171938طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحبٌبه حسنى احمد حسن2555

ناجح56.551.5384927.5222.535161636طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسناء مقدى شحاته بخٌت2556

ناجح69.554.537.549.529240331616.536طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةخلود جمٌل محمود شبٌب2557

ناجح57.551.536.541.526.5213.537151736طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةخلود حاكم محمد خلف2558

ناجح786038.556.53526831.5151536طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدنٌا اٌهاب صبرى شاكر2559

ناجح8060406040280401916.540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدنٌا محمود كمال محمد2560

ناجح625639.54229.5229341618.538طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدٌنا مٌالد حكٌم مساك2561

(46)



ناجح8060406040280381918.540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرانٌا خالد البدرى على2562

ناجح72.555405734.525937171838طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرانٌا شحاته احمد فؤاد2563

ناجح74.5584057.536266371818.539طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرفٌده برهوم صابر حسان2564

ناجح71.55939.5543525934.5151836طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرنا بخٌت جاد بخٌت2565

ناجح8056.5405739.527336171640طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةروجٌنا وحٌد حبٌب بشاى2566

ناجح765540463725435171637طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرٌم بخٌت جاد بخٌت2567

ناجح75.555405032.525335181637طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةساره كرم فهمى سلٌمان2568

ناجح6752.54054.532246361716.536طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسماح حامد عبدالرحٌم على2569

ناجح7151.539.554.535251.538171838طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسهٌر مشهور احمد حسٌن2570

ناجح8057406039.5276.540181740طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشاهنده صالح على محمد2571

ناجح6845.53848.533.5233.538181737طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشهد فتحى حسن عبدالعال2572

ناجح65.5554057.53124934171637طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشٌرٌن حسنى عبدالعزٌز على2573

ناجح806040604028039171740طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشٌماء عبدالظاهر كمال محمود2574

ناجح7550.538.549.532245.539171738طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشٌماء كمال السٌد احمد2575

ناجح78.5594056.536.5270.5401815.540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعلٌاء عادل على موسى2576

ناجح69573953.529.524840181637طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةفاطمه السٌد احمد على2577

ناجح786039.55935.527239181540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةلمٌاء مرزوق عبدالخالق خلف2578

ناجح806040584027836171640طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمادونا عٌسى بشاى لوقا2579

ناجح79.5604057.53427140171640طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمشاعل حنفى محمد عبدالرحمن2580

ناجح765937.557.53426440171540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنار محمد حمدى احمد2581

ناجح8060406039.5279.536171640طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمها حسنى على محمد2582

ناجح79.557405938.527440181540طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمى عزت منصور حسٌن2583

ناجح78.5604059.538.5276.538181640طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان احمد على عبدالعزٌز2584

ناجح796040593827639171740طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان السٌد عبدالحى محمد2585

ناجح80594059.538276.539171639طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةهناء حسن محمد محمود2586

ناجح755339.55735259.538191637طماالسكساكة االعدادٌة القدٌمة المشتركةوالء محمد حمدان احمد2587

ناجح55.5453345.530.5209.534141437طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة ابراهٌم جابر محمود حسن2588

ناجح785834.55237259.5331311.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة ابراهٌم ممدوح احمد موسى2589

ناجح7045.535.543.535.5230331310.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة ابو زٌد سامى الوردانى صادق2590

ناجح74.553385133.5250341310.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد ابوعلم حكٌم مصبح2591

ناجح7252.534.549.532240.5341312.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد اشرف فتحى محمد2592

ناجح604532.54333.5214321213.535طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد النقراشى حسنى احمد2593

ناجح70.547.534483123135151338طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد جابر فهمى صالح2594

ناجح5842314627.5204.5331211.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد حازم احمد شاكر2595
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ناجح745033.54733237.533131337طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد حسن عبد الحمٌد همام2596

ناجح5838.5304227195.529141238طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد حسن محمود هاشم2597

ناجح56.540.532463020529131338طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد حسنى جابر حمٌد2598

ناجح67.53635.543.531213.533121437طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد حمدى عبد الاله ابو دهب2599

ناجح76.540374934236.534161636طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد حمودى عبد المجٌد نصٌر2600

ناجح8059.539.5603927835141438طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد خالد محمود محمدٌن2601

ناجح5641304233.5202.530131237طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد خلف هللا خلف خلٌفه2602

ناجح7145.528.540.533.521933131338طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد خلف عبدالمنعم عبدالعواض2603

ناجح5838.5264431.519832131237طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد سامى عبد الظاهر محمدٌن2604

ناجح50.535.524.537.524.5172.528131337طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد شحاته محمد على2605

ناجح66.53728.5422720131151336طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد عاطف محمود دردٌر2606

ناجح64.535304429.520329121236طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد عبد السمٌع عبد الهادى شرٌعى2607

ناجح68.53928.545.525.5207301312.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد عبدهللا عبدالخالق عبدالماجد2608

ناجح72.535.5304723208321412.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمــد عطـــا فهمى عطـــــا2609

ناجح6233.52737.522182311310.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد فهمى عبد العال على2610

ناجح7137.528.541.523.520232131337طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد محمود احمد على2611

ناجح7047.530.545.529222.5321412.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة اسامه حموده ٌاسٌن جاد هللا2612

ناجح69.55234.553.532.524235151438طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة أســــامه عصمت محمد عبدالحمٌد2613

ناجح68.549.53353.529.5234331311.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة اشرف البدرى محمد موسى2614

ناجح68.5453042.523209351512.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة اشرف محجوب على حسن2615

ناجح63.535.524.53922.518532131037طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة االمٌر عبدالاله حسن محمد2616

ناجح72332543.524.5198311413.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة الحسٌن محمد جمال فرٌد2617

ناجح65.53625.541.521189.529141538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة الهم احمدفؤاد الهم عبد العزٌز2618

ناجح563326.541.52217929131537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة بشار محمد دسوقى عبد النعٌم2619

ناجح68402644.525.5204321511.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة جمال ٌاسر عبدالعاطى احمد2620

ناجح613227.54223185.5301313.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة حماده جمال احمد على2621

ناجح58362836.524182.5291411.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة حماده ناصف فوزى محمد2622

ناجح71.536.53045.524.520833131237طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة حمٌد السٌد حمودى السٌد2623

ناجح71.54034.55230.5228.5321311.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة خالد حسٌن احمد السٌد2624

ناجح54.532.5254122.5175.529141336طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة خالد محمود محمد مهران2625

ناجح7034.524.540.524193.5291314.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة رحٌم جابر ٌحٌى حسٌن2626

ناجح7850.535.545.532.524233161437طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة زٌاد حماده البدرى عبدالرزاق2627

ناجح61.535.5313424186291414.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة زٌاد حنفى عاطف السٌد2628

ناجح63.535.530.53323.518633141436طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة زٌاد خلف محمد سعٌد2629
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ناجح58.540.528.532.52418433131335طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة زٌاد مجدى محمد بخٌت2630

ناجح735838.55737263.530141336طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة زٌاد محمد على فارس2631

ناجح49.538.525.533.522.5169.526151335طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة سالمان خالد عبد الاله سلمان2632

ناجح56.5332632.52317128131336طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة سامى عبدالمجٌد احمد على2633

ناجح55353034.527.5182241613.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة سلٌمان همام احمد سلٌمان2634

ناجح633930.536.524193321515.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة سٌف محمد السٌد احمد2635

ناجح6441.524.5362118731151337طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة شرٌف اشرف احمد حفٌظ2636

ناجح5238.525.53325.5174.524131338طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة صادق عادل الوردانى صادق2637

ناجح56.540.5283524.5184.5311613.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة صبرى عبد الرؤف عبد الحمٌد عبد الحلٌم2638

ناجح67.541.53438.530.521229141437طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة طارق صبرى فتحى عبد القادر2639

ناجح69.545324334223.534151438طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة طارق محمد عبدالاله هاشم2640

ناجح6435303726.5192.528151338طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة طاهر صفوت محمد محمد2641

ناجح5437.53034.52518122131436طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عامر الجرزاوى على عبد الرحمن2642

ناجح58353033.526182.5241413.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد الرحمن السٌد عٌسى فراج2643

ناجح57.537.530412519131141437طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد الرحمن عبد الاله على السٌد2644

ناجح50.534.530.537.526.5179.527141436طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد الرحمن عبداللة هاشم ابودهب2645

ناجح68452840.524205.5291414.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد الرحمن على تمام على على2646

ناجح7045.52538.52420330151536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد الرحمن محمد احمد موسى2647

ناجح44.545.52740.527.5185291415.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد الرحمن محمد صدقه عبد العال2648

ناجح58.546305127212.534141437طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد الرحمن محمد عبد الحمٌد عبد الاله2649

ناجح65.547.535472622131161336طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد الرؤف عبد العظٌم عبدالرازق احمد2650

ناجح53.5462945.524.5198.533151336طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد هللا حربى على فهٌم2651

ناجح7960406040279341517.535طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد هللا عبد القادر عبد الرحمن عبد الحلٌم2652

ناجح53.546.528.54227197.529161637طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد هللا محمد برعى محمد2653

ناجح74.545.5314730.5228.533141435طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد المجٌد حسن عطا هللا على2654

ناجح64.548.529.547.529.5219.531131637طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد الناصر جمال سٌف النصر السٌد2655

ناجح54.5372844.528192281713.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبد النعٌم حلمى عثمان عبد النعٌم2656

ناجح55.537.527.543.527191281512.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عبدالرؤف عالء كمال عبدربه2657

ناجح5137.52538.522174311413.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عز على عبد الفتاح على2658

ناجح53372646.525187.530141335طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة على احمد محمد على2659

ناجح5345.52844.525.5196.529141534طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة على رافت على عطٌه2660

ناجح734532.54630226.531161435طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة عماد ثروت على فارس2661

ناجح6037.527.544.524.519429161436طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة فخر علم الدٌن ضٌاء محمد2662

ناجح50.539.527.54525.5188291613.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة فراج محمد فراج محمد2663
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ناجح67.541.5304827.5214.532161437طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد ابوضٌف محمد عبد هللا2664

ناجح7648.532.5513524333151536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد بخٌت جابر احمد2665

ناجح574527.54628.520430161436طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمـــد جمـــــال صبــــــــره عبدهللا2666

ناجح45.53925.537.524.517227151434طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد جمال عبدالمنتصر عمر2667

ناجح6351294327.5213.533151337طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد سمٌر عبد الرزاق عبد العلى2668

ناجح71.551.531.54529228.532151432طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد عاٌد احمد محمود2669

ناجح78.560406040278.5341516.533طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد عبد الرحمن سٌف النصر السٌد2670

ناجح67.5452735.520.5195.533151237طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد عبد هللا فاروق عمر2671

ناجح5945.528.540.521194.5281512.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد عالء شحاتة السٌد2672

ناجح70.545294224.5211351412.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد لظمى السٌد مصطفى2673

ناجح473826.531.52016320141037طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد محجوب على حسن2674

ناجح58.540.52634.521.518130161237طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد محمود حســٌن محمد2675

ناجح67.541283926.520233141337طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد محمود عبد الرحمن احمد2676

ناجح65.5452943.525.5208.533141435طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد محمود محمد محمود2677

ناجح6250.53039.526.5208.535161436طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد منصور عبد الاله عبد القادر2678

ناجح74603658.538266.535161638طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمد هانى عبد الخالق محمد2679

ناجح66.54929.542.528.521633151436طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود السٌد احمد السٌد2680

ناجح56.550.529.541.52620432141237طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود جاد الكرٌم محمدٌن2681

ناجح51.54625.543.522188.529141436طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود جمال عبد الرحمن احمد2682

ناجح62.54728.54322203311615.535طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود خلف هللا سعد الدٌن عمر2683

ناجح66.545264022199.5341515.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود رمضان عبدالنعٌم محمد2684

ناجح62.545264222197.529161437طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود عبدالستار محمد رزق2685

ناجح75.550.52944.522221.5321313.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود عٌد عبدالرحٌم عبدالرحمن2686

ناجح73.551.5325733247351413.538طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود كامل احمد عبدهللا2687

ناجح715132.543.53323131151637طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود محمد احمد محمد2688

ناجح7455.535.554.538257.534151337طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود محمد سمٌر عثمان2689

ناجح70.53929.5393020832151337طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود محمد فوزى السٌد2690

ناجح5740.53034.522184291310.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة محمود هارون على محمد2691

ناجح7658.5385637265.536141338طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة مصطفى عالء احمد موسى2692

ناجح77.5603959.537.5273.5361514.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة مصطفى ممدوح ناجح سالمان2693

ناجح73.550394428.5235321612.536طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة منصـــــور على الســــــــــٌد ٌونس2694

ناجح734636442722635151233طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة منصور عوض السٌد مصطفى2695

ناجح66.552324227219.5311410.537طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة نادر نعمان احمد عبد النعٌم2696

ناجح715330.54828230.533141136طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة ناصر عزٌز سلٌمان همام2697

(50)



ناجح6452.52943.526.5215.532151036طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة هانى عبدالكرٌم مدبولى بخٌت2698

ناجح71.553324528229.532151137طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة وائل عزٌز سلٌمان همام2699

ناجح674833432821932141137طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة ٌاسر عادل على راتب2700

ناجح58.54124.531.521.517736161137طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اروى محمود محمد فرحات2701

ناجح69.5463044.528.5218.536151437طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اسراء عشماوى السٌد ابراهٌم2702

ناجح6848.530.5442621735151238طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اسراء محمد ثابت نعمان2703

ناجح67503044.525216.535161337طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اسماء محمد علم الدٌن السٌد2704

ناجح8059.5406039278.5331716.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اسماء محمود احمد حفٌظ2705

ناجح75.55733.549.534249.5361513.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اسٌا احمد عبدالنعٌم عبدالعواض2706

ناجح7654.532.546.532241.535161438طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االء جمال محمود عبد هللا2707

ناجح6049.5273821.519636161338طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االء حماده محمد ابراهٌم2708

ناجح73.549.53145.530229.536161437طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االء عبد الحلٌم حافظ محمدٌن2709

ناجح62.54532.535.524199.536161338طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االء محمد احمد السٌد2710

ناجح765836.555.534.5260.534171436طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب امانى سامى محمود محمد2711

ناجح5241.523.53523.5175.530171336طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب امانى عبد هللا محمد مهران2712

ناجح765838.55033255.5361513.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب امانى محمد محمد عبد المولى2713

ناجح63.545.5273222.5190.530151038طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب امل حمدى عبدالنعٌم عبدالعواض2714

ناجح61.541.527322218433161336طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب امٌره على سٌد عبدالرحٌم2715

ناجح51.545303322.518233161437طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اٌمان احمد احمد محمود2716

ناجح664633.53324.520336161437طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اٌمان سامى صالح احمد2717

ناجح6246334424.5209.534171435طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اٌمان سعد فتحى على2718

ناجح775735.556.535.5261.536161536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اٌمان محمود محمد ابوزٌد2719

ناجح65.545283523.519734161236طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اٌه حربى مدبولى بخٌت2720

ناجح654726.531.525195321612.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اٌه خالد عبد العلى الدٌن عبد العلى2721

ناجح77.557.54058.540273.537161737طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب اٌه محمود محمد محمود2722

ناجح7256.532.548.526235.536161537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب أسمـــاء عصمت محمد عبدالحمٌد2723

ناجح6837.5303431.520131141437طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب بسمه سٌف الهدى دٌاب عبد الحكٌم2724

ناجح76.559.538.55939.5273331712.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب جهاد حماده كمال فرٌد2725

ناجح6035.53035.531.5192.528161337طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب حنان شحاته سالمه احمد2726

ناجح61.547.532.548.531.5221.531161338طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب خلود عبود محمد حسن2727

ناجح654130.542.532.5211.532171437طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب خلود محمد خلف محمد2728

ناجح71403138.531211.534171538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب دالٌا حموده على مجلى2729

ناجح58.538243323.5177321513.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب دٌنا عبد هللا صالح الدٌن عثمان2730

ناجح7352.5384033.523736151436طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب دٌنا نصرالدٌن محمد محمدٌن2731
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ناجح42.533.528342616426151337طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رانٌا حسن على علٌوه2732

ناجح6041.527.533.527.5190301513.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رانٌا محمد السٌد خلٌل2733

ناجح72.5603548.532.5248.532171537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رباب عبدالنبى سالمان حسٌن2734

ناجح6638314031206321714.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رحمه طارق عطٌه حسٌن2735

ناجح62453036.532.520631161336طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رحمه عصام صبحى توفٌق2736

ناجح7145344636.5232.532161337طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رحمه كارم محمد على2737

ناجح58.53324.532.524172.527151337طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رشا حمدى صالح عبدالنعٌم2738

ناجح51353137.532.518730161535طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رضوه ثروت حربى كمال2739

ناجح67.535303633.520235161437طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رغد حموده خلٌفه علٌان2740

ناجح66.538.5303930.5204.5351712.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رفٌده عامر احمد عبد الرازق2741

ناجح504130.536.529.5187.528131336طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رنٌا عبدالسالم محمد محمد2742

ناجح67.5383443.53421732161338طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب روان ابراهٌم السٌد ابراهٌم2743

ناجح77.560405938274.535161638طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب روان محمد عثمان عبد المنعم2744

ناجح66.548364128219.5351517.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب رٌهام محى الدٌن على عمر2745

ناجح74.557.537.550.535.5255.535161636طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب زبٌده جالل محمد جالل2746

ناجح67.551354629.522934161836طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سارة ثروت محمد نعمان2747

ناجح65.537.53033.520.5187311615.535طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سحر عبدالمعز عبدالصبور احمد2748

ناجح674935463623332151737طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سعاد ثروت سلٌمان على2749

ناجح58.540323832.520129141637طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سلمى جمال محمد محمد2750

ناجح59413337.526196.530141837طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سلوى عبد الرزاق ابراهٌم عبد الكرٌم2751

ناجح675537.55032.524236141837طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سماء احمد عبدالحً ابراهٌم2752

ناجح806039.559.53927834141738طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سماح خلف محمد عبد النعٌم2753

ناجح7153.53641.534.5236.5321516.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سماح عبد المولى احمد عبد المولى2754

ناجح64.541.531.53631.520534141538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سماح عبدالاله عبدالمحسن عبدالاله2755

ناجح57.547.535.54728215.5321617.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سماح محمود السٌد على2756

ناجح765939553726635151838طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سندس محمد سلٌمان محمد2757

ناجح78.56039.55939.5276.532161837طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سهام خلف محمد عبد النعٌم2758

ناجح72.55337.552.536251.5331417.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سهٌر ناجح كمال محمد2759

ناجح58.54533.545.531213.5351416.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب سهٌله مختار البدرى محمد2760

ناجح7155.53653.535251341516.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب شهد بهاء الدٌن محمد على2761

ناجح504827.532.530.5188.5291416.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب شهد رجب محمود حموده2762

ناجح705935.554.534253351517.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب شهد محمود عدلى عمر2763

ناجح70.5553651.528.5241.533141638طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب شهد نبٌل احمد محمد2764

ناجح56.54534.54929214341515.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب شهٌره ناجح محمد عبدالرحٌم2765
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ناجح71503641.536234.534151537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب شٌماء حماده محمد السٌد2766

ناجح57.538.535.53831.520133141636طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب شٌماء عاطف محمد محمد2767

ناجح66.54635.536.533217.537151537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب شٌماء عٌد محمد عبد الرحمن2768

ناجح633833.53723.5195321415.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب شٌماء لٌبى على محمد2769

ناجح48383042.528186.536111837طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب شٌماء محمود بخٌت عبدالحكٌم2770

ناجح72.556375537257.5301314.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب صفاء السٌد عبدربه احمد2771

ناجح66.551.5355530238291617.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب صفاء رضوان عزٌزالدٌن محمدٌن2772

ناجح69.5553555.530.5245.5351416.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب غٌداء علم الدٌن محمود محمد2773

ناجح60.538.533.54426202.530151437طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب فاتن البدرى عبدالراضى محمد2774

ناجح58.541.53444.528206.5311614.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب فرحه حربى نصار محمود2775

ناجح51.53934.545.527.5198301414.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب فاطمه عالء عبد الظاهر فراج2776

ناجح664532.544.53021833151538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب فرحه عباس عبد السٌد فرغلى2777

ناجح7859.54059.53927636171737طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب لبنى سٌف النصر سلٌمان عبد الرحٌم2778

ناجح60.541314629.520835131638طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب لمٌاء منصور عٌسى تمام2779

ناجح60.540.536472921332141637طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب لٌلى عالء عبد الفتاح مرسى2780

ناجح56433142.527199.5351317.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب مرفت فتحى عبدهللا ابوالحمد2781

ناجح54.535.531.54627.5195291416.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب مروه عوض امٌن عالم2782

ناجح72.558.5355834.5258.533151637طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ملك همام سلٌمان همام2783

ناجح63343351.528.521031131738طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب منار ابوالمكارم سمٌر عبدالرزاق2784

ناجح60.538.534.547.530.5211.5331414.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب منار السٌد على ابو دهب2785

ناجح59.5453550.532.5222.5341517.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب منار اٌهاب محمد ٌوسف2786

ناجح614536.548.53122233161635طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب منار خلٌفة ثابت عبد الهادى2787

ناجح704638413322836141736طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب منار عبدالحفٌظ عبدالباقى عبدالحلٌم2788

ناجح715534.54031231.532151638طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب منار عبدالرازق كمال محمد2789

ناجح66.53734.54324.5205.5321317.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب منار عصمت عادل احمد2790

ناجح634534.548.527.5218.5341416.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب منال محمد عبد الرحٌم ثابت2791

ناجح6446.5354633224.533161836طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب منه السٌد محمد الزاخر2792

ناجح594525373019633151738طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب مٌرنا السٌد عبد الحمٌد حفٌظ2793

ناجح49422633.526176.532141537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نانسى خلف محمد على2794

ناجح66.54633.541.533220.5331515.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نانسى طلعت شحاته حسن2795

ناجح6546.52838.530.5208.5341416.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نجالء عبداالخر عبدالمحسن عبدالاله2796

ناجح6954385135247321516.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نجوى محمود محمد محمود2797

ناجح67.554.53347.535.5238321517.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ندا محمد السٌد سالمه2798

ناجح57.54531.53926.5199.5331415.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ندى اٌمن عبدالنعٌم عبدالاله2799
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ناجح76.555.538.55137258.535161837طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ندى خالد البدرى عبد اللطٌف2800

ناجح75593958.538269.536161637طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ندى خالد محمد مهران2801

ناجح76.5593856.53726735171838طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ندى خلف احمد خلف2802

ناجح725137.54435239.5321716.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ندى دسوقى جابر حسن2803

ناجح7047.531.541.533223.5371616.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ندى رشاد سالمان عبدالنعٌم2804

ناجح7759.53959.539274361818.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ندى صابرى محمود محمد2805

ناجح71.556355134.524837181837طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ندى عبد النعٌم محمد عبد النعٌم2806

ناجح55.54628.534.529193.535171736طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ندى فتحى محمد السٌد2807

ناجح73533648.535.524636161836طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نرمٌن احمد كمال محمد2808

ناجح76513849.535249.5371617.535طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نرمٌن محمد خلف خلٌفه2809

ناجح66.555324630229.537171738طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نسمه عبدهللا سالمان عبدالرحٌم2810

ناجح74.54935.545.530.5235371717.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نشوى لحظى فوزى محمد2811

ناجح68.542.537413522434181837طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نعمات عاٌد اسماعٌل ابو دهب2812

ناجح5739.5303627189.5361515.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نهله ثروت اسماعٌل ابو دهب2813

ناجح59.535.527.53328.5184361814.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نورا السٌد عطٌه سرحان2814

ناجح67.533.53435.530.5201361714.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نورهان السٌد محمد سالم2815

ناجح52.53122.534.521.5162321715.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نورهان سمور على عطا2816

ناجح614024.53524.518537171638طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نورهان صالح السٌد حسان2817

ناجح6948.530.54226216361715.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نورهان صالح عبدالمحسن عبدالالة2818

ناجح77.5584059.538.5273.533171536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب نورهان عاصم عبدالرحٌم عبدالحفٌظ2819

ناجح79.560406039278.5341616.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب هاجر محمود على فارس2820

ناجح54.537.524.532.521170311615.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب هاله طلعت محمد السٌد2821

ناجح6540.529.54722204361714.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب هاله ناجح عبده على2822

ناجح67.54730.5512922538171637طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب هدى عوض محمد رشوان2823

ناجح6739.528.536.525.519736171438طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب هدى محمد احمد عبد الحفٌظ2824

ناجح8060406039.5279.5351717.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب هنا بسٌونى عثمان عبد النعٌم2825

ناجح70.542294728216.5341614.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب هناء انور على محمد2826

ناجح73.55235.55734.5252.5291617.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ورده محمد عبدالمنعم عباس2827

ناجح79.559.5406039.5278.5341716.538طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ورده محمود عبد الحمٌد حفٌظ2828

ناجح61.533.52237.520.517533161737طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب والء حماده محمد ابراهٌم2829

ناجح704332.54528218.534161738طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ٌاسمٌن عزت محمد احمد2830

ناجح69.539.525.54024.5199331615.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ٌاسمٌن عزمى احمد على2831

ناجح785432.55734255.537151738طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ٌاسمٌن عوض احمد طه2832

ناجح67.537.535.537.528206351713.536طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ٌسرا احمد محمد احمد2833
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ناجح70.543.528.550.529.5222.5331617.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ٌسرا خلف مصطفى محمد2834

ناجح634129392519733161733طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ٌسرا نبٌل خلٌفة سالم2835

ناجح72.551.531.54532232.5361615.537طما(البنات فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب ٌسرا وحٌد فتحى محمد2836

ناجح46.53722.540.521.5168301719.540طماالشوكا االعدادٌة المشتركةابراهٌم اسماعٌل عبدالعزٌز على2837

ناجح48.536.5243822.5169.530141738طماالشوكا االعدادٌة المشتركةابراهٌم عادل عبدالعزٌز اٌمام2838

ناجح75.5453952.536.5248.534161636طماالشوكا االعدادٌة المشتركةابوالعال حسٌن بدرى ابوالعال2839

ناجح69.5453245.526218321617.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاحمد الحسٌنى محروس طاٌع2840

ناجح56.534.530.53721.518031121336طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد حسن مصطفى2841

ناجح6841303723199301615.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاحمد خلٌف خلف ابوالعال2842

ناجح76.557.538.55935266.535151538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاحمد عبده عبداللطٌف شحاته2843

ناجح79.560406040279.538161538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاحمد عصمت عبدالرزاق محمدٌن2844

ناجح6838.5305024210.533151536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاحمد محمد حسن احمد2845

ناجح64.537.535.54626.521033151336طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاحمد محى الدٌن احمد محمد2846

ناجح6856.53450.531.5240.533161537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاحمد مختار على احمد2847

ناجح74.556375238257.5371619.539طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاحمد وردانى ٌسٌن هاللى2848

ناجح75.559.537.55134257.5361719.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاسامه محمود فهمى السٌد2849

ناجح4835254023.5171.5281517.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاسالم خلٌفه احمد خلٌفه2850

ناجح63.53936.549.526.5215301517.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاسالم زٌن العابدٌن عبدالعال عبدالرحمن2851

ناجح7348.535.55534246311619.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاسالم شوقى عبدالعزٌز عزٌز2852

ناجح70.556.5355028.5240.5301313.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةالبدرى عصام البدرى فهمى2853

ناجح54.535.53147.526.519532141537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةالسٌد عبدالعاطى حامد عبدالعال2854

ناجح7254.53955.537.5258.536141536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةتامر عبدالصبور معوض امام2855

ناجح61.534.527.537.524185361416.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةجمال محمد السٌد على2856

ناجح54.5453033.528191301619.539طماالشوكا االعدادٌة المشتركةحسام محمد صابر ابوالعال2857

ناجح78594051.538266.537162039طماالشوكا االعدادٌة المشتركةحماده لطفى فهمى خلف2858

ناجح72453540.534.522733161939طماالشوكا االعدادٌة المشتركةزٌاد على ابوالنعمان اسماعٌل2859

ناجح70.550.536392622231172038طماالشوكا االعدادٌة المشتركةسٌف الدٌن ٌاسر ٌوسف بدوى2860

ناجح72.554374029232.533162040طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشرٌف اشرف البدرى محمد2861

ناجح64.549.531382320629151838طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشرٌف منتصر خلٌفه خلف هللا2862

ناجح54.5453037.522.5189.530141638طماالشوكا االعدادٌة المشتركةصالح عالم عبدالحفٌظ عطٌه2863

ناجح76.55034.545.525.5232371415.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةضٌاءالدٌن محمد رفعت ٌوسف2864

ناجح74.548354225224.5341315.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ابراهٌم عمران بخٌت2865

ناجح74.55034.547.525231.5371415.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد خلف عبود2866

ناجح57.545.528.54128.520125151738طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبدهللا عبدالباسط جبرٌل2867
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ناجح74.557364637.5251381619.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمود محمدٌن عبدالاله2868

ناجح56.537.524.53328179.533151939طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز عبدالحلٌم2869

ناجح70.553.53443.530231.5321618.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز امٌن2870

ناجح7446374939.5245.537161939طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعبدالكرٌم سمرى خلف عبدالكرٌم2871

ناجح65453038.535.521429151837طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعبدهللا عالء حمدى عبدالسٌد2872

ناجح7760405839.5274.5371519.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود لطفى معوض2873

ناجح7352.536.555.532.525034151739طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعبدهللا نصرالدٌن وردانى شفٌق2874

ناجح72.5493145.522.5220.5321615.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعالء احمد تغٌان سالم2875

ناجح5545304321194321415.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعلى عبدالرحمن عبدالرحٌم على2876

ناجح69.55036.5603925532131136طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعلى محمد عواجه محمد2877

ناجح4745.53551.530.5209.530121138طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعماد السٌد محمود السٌد2878

ناجح71.5543847.533.5244.536121036طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعمر هانى رشاد عبدالاله2879

ناجح68.54535.53831.5218.531121236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةفارس احمد محروص طاٌع2880

ناجح70.545.53337.534220.531131136طماالشوكا االعدادٌة المشتركةفهمى رمضان فهمى على2881

ناجح7657375537262311210.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةكرٌم عمادالدٌن تمٌم عمران2882

ناجح7257364031.5236.535121237طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد ابوزٌد هالل حمٌد2883

ناجح53383133.526.518224121237طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد احمد فرغلى على2884

ناجح7252.5404334.524233131238طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد عبدالناصر2885

ناجح7356.54052.533.5255.528141236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد عبدالكرٌم2886

ناجح7046.534.549.528.5229321310.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد حمام السٌد صابر2887

ناجح514230.53625.518529131136طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد خالد عبدهللا عمر2888

ناجح55.5453034.522.5187.533141239طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد رفعت لطفى محمد2889

ناجح78604058.538.527536131236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان محمد عبدالرحٌم2890

ناجح6860404531.5244.531121036طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد عاصم احمد قاسم2891

ناجح40.541.5304124.5177.525141037طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد عاصم احمد مصطفى2892

ناجح745637.54931247.533131135طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد عاصم محمد علٌو2893

ناجح75.549.53647.530238.5321310.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد عطا ٌوسف خلٌفه2894

ناجح643830.54227201.525121139طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد محمود محمد احمد2895

ناجح66.5543451.53223831141137طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمد ممدوح خلف احمد2896

ناجح78.560406040278.527161938طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمود احمد السٌد على2897

ناجح72.551.538.557.538.5258.5351517.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمود احمد شكرى السٌد2898

ناجح74.5544056.537.5262.535151738طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمود عبده عبدالسمٌع عبدالغفار2899

ناجح50.535.528.55128193.5261417.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمود محروس ضاحى عامر2900

ناجح78.560406040278.5361517.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عبدالهادى عبدالغنى2901
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ناجح6541.539.55632.5234.534131737طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمحمود مختار عبدالعلٌم شحاته2902

ناجح68.538.5395532.5233.5341417.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمراد عادل طاٌع منصور2903

ناجح69.538.5394830225341417.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمصطفى الحسٌنى سٌد سلٌم2904

ناجح41323138.527.5170261312.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمصطفى حسن محمد السٌد2905

ناجح734337.54830.5232361417.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمصطفى طلعت حسنى بدرى2906

ناجح6139.531.54031.5203.5351417.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد شاكر عمران2907

ناجح7355405939.5266.526131737طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد مصطفى عبدالعزٌز2908

ناجح735639.558.538265361417.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةنور محمود احمد شحاته2909

ناجح77584057.538270.5321417.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةهاشم احمد محمود عطٌفى2910

ناجح6233.53451.531.5212.5281517.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةولٌد ناصر عبدالرزاق على2911

ناجح7039.539.552.534.5236311317.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةولٌد هانى عطا سعدهللا2912

ناجح51.53638.55435215321517.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةٌاسر خلف عبدالغنى محمد2913

ناجح59.535.533.545.528202321417.539طماالشوكا االعدادٌة المشتركةٌاسر وجٌه محمود عمران2914

ناجح7860406039277341415.539طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاسراء على حمدى فهمى2915

ناجح52.532.5343324176321310.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاسماء ناجى السٌد احمد2916

ناجح78.56039.55539.5272.536141436طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاسمهان على عبدالعزٌز حمدهللا2917

ناجح8060406040280381412.539طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاالء ٌسرى عبدالحمٌد السٌد2918

ناجح77.5564051.538.5263.535141339طماالشوكا االعدادٌة المشتركةالرومٌساء اشرف عبدالجابر احمد2919

ناجح62.531.5324126.5193.537141436طماالشوكا االعدادٌة المشتركةامانى على عطا سالمان2920

ناجح77553959.537267.534131435طماالشوكا االعدادٌة المشتركةامانى محمد مرسى احمد2921

ناجح543225.53422167.530121434طماالشوكا االعدادٌة المشتركةامٌره مختار عبدالنبى محمد2922

ناجح6733.5363124.5192331313.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةانوار عثمان خالف احمد2923

ناجح513623.532.52216533131537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاٌمان نشأت حلمى عوض2924

ناجح60423346.527.520932131536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاٌه خلف محمد علٌو2925

ناجح56.53226.53422.5171.532141534طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاٌه ناصر حسنى السٌد2926

ناجح533624.532.521.5167.530141533طماالشوكا االعدادٌة المشتركةبسمله حسن عبدالرحمن دسوقى2927

ناجح79.560406040279.538151340طماالشوكا االعدادٌة المشتركةتسنٌم العربى بدرى محمد2928

ناجح74.553354637245.536141536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةجهاد بدار محمد حسانٌن2929

ناجح775640563826736131537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةحبٌبه حمام عبدالعال محمد2930

ناجح4633.5234421167.530141534طماالشوكا االعدادٌة المشتركةحسناء عفٌفى دسوقى عبدالاله2931

ناجح70.539313825.5204361513.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةحنان عبده عبدالعاطى عبدالعزٌز2932

ناجح72.5553748.53725036141534طماالشوكا االعدادٌة المشتركةحنٌن صالح الدٌن عبدالفتاح محمد2933

ناجح685130482522234151537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةخلود احمد لطفى محمد2934

ناجح79.560406039.527936141537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةخلود عطٌه عبدالحفٌظ عطٌه2935
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ناجح72.548.53550.529.523635141536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةخلود عفٌفى رجب بخٌت2936

ناجح6836.531.543.529208.5351315.534طماالشوكا االعدادٌة المشتركةدالٌا عاصم عبدالرزاق محمدٌن2937

ناجح78.55839.556.538270.538131335طماالشوكا االعدادٌة المشتركةدعاء سالم تغٌان سالم2938

ناجح77.559.5405839.5274.5351513.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةدعاء سٌد عبدالراضى محمد2939

ناجح4432.52233.523.5155.5291213.538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةدٌنا ابودومه ابوالمعارف محمود2940

ناجح674325.548.528212341414.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةدٌنا احمد ٌوسف بدوى2941

ناجح6231.5253622176.5271313.533طماالشوكا االعدادٌة المشتركةدٌنا هانى خلف بدوى2942

ناجح62.536.52737.522185.5331412.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرانٌا حسن محمد عمر2943

ناجح513322.53323162.5301212.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرانٌا عبدالمعتمد على جادالكرٌم2944

ناجح57.5322432.52116729131534طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرانٌا محمد سلٌمان عبداللطٌف2945

ناجح73.559406039271.535141535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرحاب بخٌت محمد عبدالخالق2946

ناجح62372746.525.5198351214.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرحاب جمال عبدالعلٌم شحاته2947

ناجح60373035.525.5188341314.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرحاب صالح عبدالحفٌظ عطٌه2948

ناجح64352539.526189.5361313.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرحمه جمال عثمان ابوالعال2949

ناجح7559395039262341517.534طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرحمه على بالل سالمان2950

ناجح6540263926.5196.530161534طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرحمه محمد السٌد محمود2951

ناجح5735.524.532.525174.5251414.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرشا السٌد صابر سٌد2952

ناجح6739.533.54533.5218.5291315.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرنا حمدى حسن عبدالعال2953

ناجح7342.531.542.530219.5361416.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرؤٌات جمال عبدالعال محمد2954

ناجح79.559.540604027934141538طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرٌم محمود مهاود سٌد2955

ناجح7657.539.5533926535141737طماالشوكا االعدادٌة المشتركةرٌهام حامد حسن حامد2956

ناجح64403142.525.520338141235طماالشوكا االعدادٌة المشتركةزهرة احمد عبدالتواب نصٌب2957

ناجح775537.555.53325839141236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةزٌنب احمد حسن احمد2958

ناجح806040604028040131235طماالشوكا االعدادٌة المشتركةساره عبدالرازق عدلى حسن2959

ناجح48.534.53037.523.517432141236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةساره محمد عبدالسالم على2960

ناجح7339.53449.533229401212.532طماالشوكا االعدادٌة المشتركةسحر عبدالمجٌد اسماعٌل عبدالمجٌد2961

ناجح7647.539.556.539258.5401412.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةسلمى اعمر ابراهٌم عمر2962

ناجح7251.53650.531241401412.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةسماح خالد على عبدالكرٌم2963

ناجح75453046.529225.5361312.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةسناء محى الدٌن عبدالفتاح محمد2964

ناجح6833.5334026.5201371312.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةسهره عادل بدٌوى ابوعزٌزه2965

ناجح6932.53343.528.5206.5381412.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةسهٌله مدحت عبدالراضى محمد2966

ناجح6033.5273526181.5351412.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةسوسن محمد ثابت محمد2967

ناجح51.530.530.53422168.538151335طماالشوكا االعدادٌة المشتركةسوسن منازع عبدالرحمن محمود2968

ناجح624129.53624192.538151236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشاهٌناز عبدالرحمن عبدالسمٌع عبدالغفار2969
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ناجح8060406039.5279.5401312.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشمس محمد بدرى محمد2970

ناجح77.557405639269.540171136طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشهد احمد حمدى احمد2971

ناجح76.554.53546.535247.537151238طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشهد الخولى عبدالرؤف حامد2972

ناجح72.545334731.522938141235طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشهد السٌد محمود محمد2973

ناجح6738.530.541.526.5204371410.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشهد عبد العال خلف احمد2974

ناجح6641.53541.529.5213.5401412.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشهد محمد محروص عبدالرحمن2975

ناجح7141.5314022.520640141036طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشهد محمد مصطفى حماد2976

ناجح71.55233.5483323831141236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشهد مختار ابوضٌف ابودهب2977

ناجح60.542.534433121135131236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشهد ناصر عبدالعزٌز امام2978

ناجح64.53833.53524.5195.531141235طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد اسماعٌل ابودهب2979

ناجح58.535344026193.529131236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةشٌماء صالح عبداللطٌف غالب2980

ناجح744239.542.532.5230.530131236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةصفاء على تغٌان سالم2981

ناجح795840583927433121236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةضحى محمد بخٌت سالم2982

ناجح653931.538.524.5198.5321412.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعائشه محمود احمد على2983

ناجح49.53536.5402718835131337طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعدلٌه على عبداللطٌف غالب2984

ناجح69.535343727202.535121237طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعزه عونى بدٌوى ابوعزٌزه2985

ناجح73.551344427.523035131136طماالشوكا االعدادٌة المشتركةعفاف السٌد محمود عبدالنعٌم2986

ناجح8059.5406039.527935151338طماالشوكا االعدادٌة المشتركةغٌداء الحسٌنى عبدالنبى شعبان2987

ناجح653537.549.528.5215.536141135طماالشوكا االعدادٌة المشتركةفاطمه عبدالناصر عبدالرحمن محمود2988

ناجح5334.535.54025.5188.529141236طماالشوكا االعدادٌة المشتركةلمٌاء محمد عبدالعال احمد2989

ناجح71.549.535.54728.523235131237طماالشوكا االعدادٌة المشتركةلؤه محمد عبدالعلى عبدالاله2990

ناجح746037.556.53226032141135طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمروه جمال عبده عطٌه2991

ناجح5532.533.53524.5180.530141136طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمروه محمد احمد عبدالرحٌم2992

ناجح6136.533.534.526191.531131237طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد السٌد حسن2993

ناجح613635.539.528.5200.5321511.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمشٌره رمضان خلف عبدالرحمن2994

ناجح6037.533.53525.5191.528141037طماالشوكا االعدادٌة المشتركةملك حمام فتحى حسٌن2995

ناجح553528.533.525.5177.532151037طماالشوكا االعدادٌة المشتركةملك فوذى محمد مجلى2996

ناجح73.539.530422420934151036طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمنار على فراج عبدالمجٌد2997

ناجح68.54734.54731.5228.536141235طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمنار فراج تمام فراج2998

ناجح60.542.5303522190331310.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمنار مصطفى محمود احمد2999

ناجح60.531.5273425.5178.5311313.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمنةهللا راضى فوزى على3000

ناجح5638.5254222.5184331513.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمٌاده السٌد خلف عطا3001

ناجح54.534.5223621.5168.5311513.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةمٌاده عادل بخٌت محمد3002

ناجح57.5452437.526190331412.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةناهد حلمى عبدالحلٌم حسن3003
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ناجح68.553304428.522436141336طماالشوكا االعدادٌة المشتركةنجالء على عبدالغنى احمد3004

ناجح654424.54026199.533151337طماالشوكا االعدادٌة المشتركةندا زٌن العابدٌن شوقى ابراهٌم3005

ناجح7056.5384634244.536151135طماالشوكا االعدادٌة المشتركةندى ثروت عبدالراضى محمد3006

ناجح71.548.52541.523.521034141237طماالشوكا االعدادٌة المشتركةندى فاٌق شاكر ابوعزٌزه3007

ناجح46.54222.537.521169.528151337طماالشوكا االعدادٌة المشتركةندى مصطفى حسٌن على3008

ناجح77.555.538543526037151137طماالشوكا االعدادٌة المشتركةندى معوض لطفى معوض3009

ناجح56.5402241.521.5181.530141135طماالشوكا االعدادٌة المشتركةندى ناصر عبدالعزٌز امام3010

ناجح51.54221.535.521.517224131136طماالشوكا االعدادٌة المشتركةنعمه عابدٌن السٌد محمد3011

ناجح64.546.523382319533151138طماالشوكا االعدادٌة المشتركةنوران مصطفى عباس حسن3012

ناجح56.547223722184.533141336طماالشوكا االعدادٌة المشتركةنوره لطفى عبدالرزاق صابر3013

ناجح5944.521.539.523187.5301310.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةنورهان خالف محمد عبدالكرٌم3014

ناجح6342.5263926196.533131436طماالشوكا االعدادٌة المشتركةنورهان طارق محمد موسى3015

ناجح75.550394633.5244311413.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةنورهان عبدالرحٌم على عبدالرحٌم3016

ناجح58.548.535.546.530.5219.5321510.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةنورهان عفٌفى على فرغلى3017

ناجح7857.539.551.538.526535151136طماالشوكا االعدادٌة المشتركةنورهان ناجى بخٌت محمد3018

ناجح6046.5384934.522831131135طماالشوكا االعدادٌة المشتركةهاجر احمد عبدالرحٌم على3019

ناجح4742253922175281412.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةهاجر محمود ابوالعال كدوانى3020

ناجح5435.5333524.518231151237طماالشوكا االعدادٌة المشتركةهبه حسن عابدٌن شحاته3021

ناجح75.553.54045.536.525133151235طماالشوكا االعدادٌة المشتركةهدى احمد لطفى معوض3022

ناجح65.54334.54532.5220.533131237طماالشوكا االعدادٌة المشتركةهٌام على فؤاد السٌد3023

ناجح72.55339.54634.5245.5351513.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةوالء محمود على امٌن3024

ناجح72.554.5404735.5249.5371512.535طماالشوكا االعدادٌة المشتركةوالء ناجح خالف شحاته3025

ناجح59.533.53432.527186.5311413.537طماالشوكا االعدادٌة المشتركةوالء نصرالدٌن ضاحى عامر3026

ناجح67.537.532.538.530.5206.532151435طماالشوكا االعدادٌة المشتركةٌارا احمد محمود محمود3027

ناجح7345.535.5402622035161037طماالشوكا االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن خلف محمود السٌد3028

ناجح463230.53322.5164281515.536طماالشوكا االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن شعبان محمد حسن3029

ناجح54.535.527.532.52317328121235طماالشوكا االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن على ابوالمجد عبدالخالق3030

ناجح734032.535.525.5206.531161137طماالشوكا االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن كمال عبدالعاطى مبروك3031

ناجح70.545.5303731.5214.5351513.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةابراهٌم على محمود عبدهللا3032

ناجح45.541.524322116434151540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد حامد صدٌق3033

ناجح4839.52832.520.5168.530151440طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأبراهٌم ممدوح ٌعقوب على3034

ناجح4846.53033.52017825171540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد ابراهٌم عبدالمنعم حامد3035

ناجح51.543.527.533.520.5176.530171440طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد ابوالعال احمد ابوالعال3036

ناجح59483138.525201.532171440طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد حسام على احمد3037
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ناجح75.5533546.53424436161540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأحمد حسٌن نصر الدٌن حماد3038

ناجح52.544.532.533.52118433161540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأحمد سٌد أبو دهب شحات3039

ناجح55423133.520181.530171440طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأحمد صالح سٌد ابو العال3040

ناجح56.543303422185.5301715.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد طلعت عبدالصبور شحاته3041

ناجح6346.5293628202.5341615.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد عصام احمد محمد3042

ناجح54.54528.537.520.5186301515.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد عالء احمد على3043

ناجح75.543.532.549.528.5229.536161540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد على احمد على3044

ناجح55.543.5313322.5185.532161540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأحمد علً عبد العال عطٌف3045ً

ناجح644731.53722201.531171540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد كرم عبد العلى عمٌرة3046

ناجح76.551364332238.534171540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد محمد شحاته محمد3047

ناجح59.5473039.522198301713.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد محمد طحاوى بخٌت3048

ناجح53.544.528.53821.518630161440طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأحمد محمد علً محمد فراج3049

ناجح46.540.52735.520.517028151540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد محمود عطا محمد3050

ناجح74.555385433254.536181440طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد مسموع ثابت عبد العال3051

ناجح5648.533.54422.5204.530181440طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد نعمان محمد سٌد3052

ناجح5232.525.533.521.5165311815.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد هانى سالم احمد3053

ناجح47.533.527342316527131540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاحمد هانى عالم عبدالرحمن3054

ناجح57.536.5303426184331815.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاسالم عبدالناصر سٌد المري3055

ناجح5435.5353727.5189341715.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاسالم محمد عبدالعال فهمى3056

ناجح71.538.5393930218371615.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأشرف عبد الفتاح فتحً محمد3057

ناجح55363835.527.519235181640طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاٌهاب محمود سلٌمان احمد3058

ناجح49.535.5353524179361616.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةباسم ابوالسباع بكرى صبرة3059

ناجح4538.53033.521.5168.5281817.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةحازم سٌد برى احمد3060

ناجح6850.5344231225.531161540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةحسن عصام الدٌن حسٌن عبد الح3061ً

ناجح68.546.535.53828.5217351616.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةحماده عباده صالح فرغلى3062

ناجح6036303422.5182.5351516.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةخالد الدٌب عطٌة محمد3063

ناجح4532.526.53421.5159.5301615.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةزٌاد علً حمودة حجاب3064

ناجح4832.5273222161.530181740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةزٌاد محمود احمد زٌان3065

ناجح48.533.5263421.5163.526181740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةشحاتة جاد شحاتة محمد3066

ناجح48.533273521.5165261616.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةشحاتة محمد شحاتة سٌد3067

ناجح6433.5313426188.5291816.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةصالح محمد بخٌت محمد3068

ناجح50.534.52834.522169.5281617.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةطارق على صابر على3069

ناجح5032.5323521.5171251815.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةطة محمد طة عل3070ً

ناجح4938313523176251816.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن محمد عبد العال عطٌف3071ً
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ناجح60.539.530.54025.5196271616.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعبد الكرٌم عبد القادر محمد أحمد3072

ناجح654333.544.529215301815.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعبد الالة عالء عبد الالة شحاتة3073

ناجح584028.540.525.5192.530161840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبدالعال على سٌد3074

ناجح66463039.527208.533181740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم خلف حسن خلف3075

ناجح6041.5304031.520334151840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعبداللة محمود عبدهللا منصور3076

ناجح5236.526.5352517527161740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا شداد على سلٌمان3077

ناجح543624.535.520.5170.529181640طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعثمان جاد ساعى موسى3078

ناجح5132.52535.520.5164.5291516.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعالء مرعً محمد مصطفى3079

ناجح50.5362535.520.5167.5321716.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعلى خلف اسماعٌل ذكى3080

ناجح61.5383036.524.5190.535171540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعلى عثمان عبدالمنعم عبد المعتمد3081

ناجح52.53526.534.521169.5281516.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعلً سٌد محمدٌن سٌد3082

ناجح765236.547.537249331716.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعلً عالم عطٌة محمد3083

ناجح603828.53527.5189291718.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعلً محمد صدٌق مهران3084

ناجح7349.536.54336.5238.5361918.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعمر عثمان على عثمان3085

ناجح50.5422936.523.5181.5271818.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعمر منتصر عبدهللا منصور3086

ناجح7847.5334329230.533171940طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعمر هانى غالب عمٌرة3087

ناجح60.541.5283724.5191.530181740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعمرو عنتر عطٌت هللا محمد3088

ناجح55.540.5283522181301517.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةكرٌم ولٌد محمد شحاتة3089

ناجح58.538.527.53425.5184281216.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد أحمد أحمد محمد3090

ناجح60.53925.534.524.5184301517.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد سلمان كٌالنى3091

ناجح64.543263527195.5301717.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد سٌد عبد العال3092

ناجح6039283425.5186.5271818.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد شحاته عبدالمنعم3093

ناجح55.53825.53523.5177.5261716.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد أحمد محمد سٌد3094

ناجح44.53527.537.521.5166331716.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد حسن عبدالعال محمد3095

ناجح4931.524.533.521159.5301818.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد خلف مهدي عبد الرحٌم3096

ناجح4934.52835.521.5168.5301717.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد سالمان محمد بخٌت3097

ناجح643826.540.524193311817.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد سامى عفٌفى سلٌمان3098

ناجح5140.53239.522.5185.535181740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد سٌد خمٌس سٌد3099

ناجح7659.537.551.538262.5331817.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد سٌد عكاشة سٌد3100

ناجح52.54226.5402018132161840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالحمٌد رضوان عبدالحافظ3101

ناجح655030.55134230.5341718.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر نعمان احمد3102

ناجح47.542263921175.5311518.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد عالء احمد عل3103ً

ناجح46393046.522183.5311618.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد علً شحاتة عل3104ً

ناجح60.5352840.52218632161740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد علً عبدهللا محمد3105
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ناجح46.542.52843.523.5184381717.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد محمد رمضان سٌد3106

ناجح6552.531.55131231381718.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمد هشام شحاته عبدالسالم3107

ناجح43.540.530.53922175.534161740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمود احمد احمد على3108

ناجح73.5543857.538261381718.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمود اسامه محفوظ محمد3109

ناجح71513653.538249.5381818.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمود علً محمود عبد الالة3110

ناجح75533854.538258.5381718.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمود محسن ابراهٌم منصور3111

ناجح70.551.53453.537246.5371717.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود بخٌت3112

ناجح705233.55336.5245371718.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمحٌى الدٌن محمد سٌد حسن3113

ناجح6344.533.54727.5215.5331817.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمنتصر ابوزٌد على سلمان3114

ناجح68.550.534.550.531235361818.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمهند سروت عبد العال بخٌت3115

ناجح66.5533647.527.5230.531161640طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةنادر سٌد شحاته محمد3116

ناجح62.545.5354326.5212.5301716.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةٌاسر محمد مصطفى بخٌت3117

ناجح56.534.53039.526186.5301515.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةٌوسف جالل سامً منصور3118

ناجح4632.524.53420.5157.530161740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةٌوسف حمدى عطا محمد3119

ناجح71.549395734250.534161740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةٌوسف خلٌفه برى احمد3120

ناجح6633.5344228.520434161640طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةٌوسف عادل عكاشة سٌد3121

ناجح74.54538.5493424136161640طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد ٌونس محمد3122

ناجح5742.53041.52819936161640طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةٌوسف هانى خالف البدرى3123

ناجح5743304128.5199.532161740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةٌوسف وحٌد ابراهٌم المرى3124

ناجح5537.528.536.521178.5321715.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةإسراء لطفى عبد العال محمدٌن3125

ناجح7339.535.55337.5238.5351716.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاسراء محمد علً منصور3126

ناجح65.53430.536.523.519033171840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاسراء ممدوح بخٌت محمود3127

ناجح755040563926034171740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاسما احمد عبد العال احمد3128

ناجح5236.5313927185.5341517.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاسماء محسن على على الدٌن3129

ناجح64.536.535412520233151840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاشرقت عالء احمد على3130

ناجح78.5574056.537.5269.536161840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاالء عبدة حامد على3131

ناجح76.550.5405737261381817.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاآلء محمد عثمان رضوان3132

ناجح79604059.540278.538181840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةآالء محمد على محمد3133

ناجح76503947.534246.534171740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةالهام أسامة فوزي عل3134ً

ناجح6840.539.5362821236171840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةالهام محمد عنتر فهم3135ً

ناجح61.532.523.533.523.5174.5321417.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةالهام ناجح عبد الباسط عمر3136

ناجح56372846.525192.535171740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأمانً ممدوح بخٌت محمود3137

ناجح52.534.52431.522164.531171740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأمل محمد بخٌت حجاب3138

ناجح73.54536.554.535244.5361718.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأمٌرة أٌهاب حفظى عبدالحافظ3139
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ناجح75.549.538.554.535.5253.5351717.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأمٌرة خالد أحمد خلٌفة3140

ناجح61.539.5304824.5203.536181740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةأٌة عبد الجلٌل احمد رٌحان3141

ناجح71563851.539255.535171840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةآٌة محمد عثمان عبدالعلى3142

ناجح57.538263924184.533171840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاٌمان جمال شوقً عبد هللا3143

ناجح50.535.52635.522.517030181840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاٌمان سٌد طاٌع عبد السٌد3144

ناجح7446.537.556.536250.535171840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةاٌمان عصام على حامد3145

ناجح69.542304835224.5351817.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةآٌه ضاحى ابو المعاطى احمد3146

ناجح55392735.528.518531171840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةبسمة اسماعٌل طاٌع عبدالسٌد3147

ناجح7142.53440.532220351717.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةبسمة على عبد العلى على3148

ناجح6234.530.53626189341717.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةبسملة عالء محى الدٌن مغازى3149

ناجح48.536.523.532.521.5162.5311616.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةحبٌبة عادل أحمد عل3150ً

ناجح47.5382332.52316431151640طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةخلود أحمد محمد أبو هالل3151

ناجح5136.52735.521.5171.5321518.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةدعاء جمال عبد الرحمن رضوان3152

ناجح51.5382437.521.5172.536151840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةدٌنا عبد الرزاق محمد عبد الرازق3153

ناجح5141.5243221169.533151840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةرانا حسن فتحً فؤاد3154

ناجح68.542384633227.537171840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةرانا محمد علً عبدهللا3155

ناجح6751.5344432228.536161340طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةرضا عبد الرحٌم محمد على3156

ناجح5741.527.53323182361612.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةرضوه علً حسن محمد3157

ناجح453827.531.522.5164.5371612.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةروفٌدة جمال حسن أسماعٌل3158

ناجح72.5464040.536.5235.5401615.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةرقٌة احمد محمد احمد3159

ناجح75564056.535.526335171440طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةرندا اشرف على عبدالكرٌم3160

ناجح7760406038.5275.539171540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةرنٌن محمد فتحى محمد3161

ناجح75.547394838.524834171540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةروان ابراهٌم رٌحان أحمد3162

ناجح49.53528.535.523171.534171340طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةرٌهام احمد محمد ٌونس3163

ناجح70.547.53840.531227.539171540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةزهراء عبد المحسن عبد العزٌز شاكر3164

ناجح74.5604059.538.5272.540181540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةزهرة هللا عبد الرحٌم أحمد محمد3165

ناجح73.5573957.53926640171540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةساره أحمد محمد أبو زٌد3166

ناجح806040604028040171540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةسلمى سٌد خلف محمدٌن3167

ناجح806040604028040181640طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةسلمى محمود عبداللة عبد اللة3168

ناجح8060406040280401919.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةسما عبد الرحٌم عامر عبد الرحٌم3169

ناجح8056.539.56039.5275.539181540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةسندس حسن ابوالحمد احمد3170

ناجح6241.53847.528.5217.5381813.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةشرٌن سٌف االسالم صابر همام3171

ناجح71.55039.550.535246.538181540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةشهد جمال السٌد عبدالشافى3172

ناجح8060406039279401915.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةشهد خلف علً المري3173
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ناجح67413134.534.520838171440طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةشهد محمد سٌد مسعود3174

ناجح72553950.535251.539171740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد احمد محمد3175

ناجح754835.55139.5249381818.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةصباح عبد الرازق خلٌفة خلٌف3176

ناجح72.54230.54437226381718.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةعبٌر مرتضى محمود بخٌت3177

ناجح6850.5354940242.5361817.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةفاطمة سٌف النصر عبد الهادي عبد الرحٌم3178

ناجح755838.554.539.5265.5331916.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةفٌروز سٌد سٌد محمد3179

ناجح5538.523.53532.5184.533171340طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةكرٌمة ناجح محمد احمد3180

ناجح513922.53127170.531161440طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةكرٌمة ناصر بخٌت عل3181ً

ناجح74.55638.5574026635181540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمروه أحمد عبده عبد السمٌع3182

ناجح745338.553.53925830161640طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمروه بخٌت احمد محمد3183

ناجح64.55328.542.539227.5351715.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمرٌم عبد الرحٌم عبد الرزاق محمد3184

ناجح7759405740273351718.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمرٌم عماد محمد مصطف3185ً

ناجح684530483522635171840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمرٌم عٌسى ماري جرجس ابراهٌم3186

ناجح66.5453049.534225361718.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود سٌد فهمى3187

ناجح71.550.53051.538.5242371618.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةملك سلٌم رشوان بخٌت3188

ناجح79.560406040279.538191940طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةملك سٌد احمد سٌد3189

ناجح806040604028038191940طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةملك عادل على قناوى3190

ناجح51.539.52435.524.5175341718.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمنار ٌونس عثمان عبدهللا3191

ناجح644530383521234161840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمنة هللا سٌد شحاته عبدالنعٌم3192

ناجح78.56039.56039.5277.5381817.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمنة هللا سٌد على قناوى3193

ناجح75.55734.557.538.526336181840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمنى جاد محمد عل3194ً

ناجح8060406039.5279.535181840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمى محمد حمدى عبدالرحٌم3195

ناجح4840.52437.524174321615.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمٌادة سٌد محمد شحاته3196

ناجح51.534.52237.524.517027161440طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةمٌرنا علً حسن توفٌق3197

ناجح6545.526.54230.5209.5361715.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةنانسى عبد الرحٌم احمد عبد هللا3198

ناجح73.55837.5583926636181840طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةندى اٌمن عدلى محمد3199

ناجح705539.557.539.5261.5381716.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةندى عبدالكرٌم عبدالعزٌز عبدالجلٌل3200

ناجح7755.5405939.5271391715.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةندى محمد على قناوى3201

ناجح634535.546.530.5220.5391615.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةندي بخٌت عبد الكرٌم سٌد3202

ناجح77.559406040276.539171540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةنهى محمد خلف احمد خلٌفه3203

ناجح77.560406040277.539181740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةنورا علً عبد النعٌم نعمان3204

ناجح6638.52644.531.5206.5381712.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةنورا محمد مصطفى كامل3205

ناجح7447.533.55335.5243.5391716.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةنورهان محمد صدٌق مهران3206

ناجح7449.533.55433.5244.5391616.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةهاجر سعد عبد المقصود فتح الباب3207
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ناجح53.53922.534.522171.5311615.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةهالة جاد حسن محمد3208

ناجح67.532.525.544.53020033171640طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةهاٌدى احمد نعمان سٌد3209

ناجح7257.5325636253.535171740طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةهاٌدى بهاء عبد الرزاق بخٌت3210

ناجح77.5594059.539.5275.5401616.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةهبه عباس محمد احمد3211

ناجح7456.53555.535256391616.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن سٌد محمود سٌد3212

ناجح6033.530.53526.5185.5391715.540طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عارف محروس حسن3213

ناجح7052.53652.53124233151539طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةابواللٌل على مصطفى ابواللٌل3214

ناجح6254.535.542.530.5225331514.538طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةابورحاب محمود محمد محمود3215

ناجح72.555.5385237255371713.540طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةاحمد جمال فاروق عبدالرحمن3216

ناجح7454.538.55436.5257.5361614.538طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةاحمد طارق محمد على محمد3217

ناجح7353.5385536255.536161539طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةاحمد محمود شوقى بخٌت3218

ناجح49.55236.5502421232141138طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةاسالم على عبدالعال محمد3219

ناجح65.55538.55532.5246.536161238طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةالسٌد عبدالناصر محمد سالم معتوق3220

ناجح7054.5375434249.535151437طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةبخٌت على بخٌت محمود3221

ناجح504933512520830151437طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةجمال محمد احمد محمد3222

ناجح514633.541.522.5194.5241612.538طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةحمزه صٌفى السٌد حسن3223

ناجح6347.535.544.523213.534151439طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةخالد اشرف محمد احمد3224

ناجح494535.544.523197281511.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةراضى ممدوح راضى حسن3225

ناجح72.555.537.55238.525631151438طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةزٌاد نادى السٌد حسن3226

ناجح41523038.522.518428141336طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةشحاته محمود شحاته زٌدان3227

ناجح58.551.534.54729220.530141436طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن صالح عبدالعال فراج3228

ناجح68.552.5365430.5241.533141338طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةعبدالرزاق احمد عبدالرزاق احمد3229

ناجح49453342.526195.529151436طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةعبدهللا جمال فرغلى طعمه3230

ناجح55.549.53545.528.521432151338طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةكرم عادل مهران احمد3231

ناجح7252.538.554.535.525336151339طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةكرٌم جابر نعمان محمد3232

ناجح6940.53646.533225261417.538طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةكمال عبدالحمٌد كمال عبدالحمٌد3233

ناجح62.538.535.54133210.5291316.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد على ابراهٌم3234

ناجح51.536.5303727182261316.538طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمحمد اٌمن ابراهٌم محمد3235

ناجح473730.543.523.5181.5261317.539طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمحمد سامح فاروق محمد3236

ناجح49.5393643.526194301416.537طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمحمد عبدهللا عبدهللا عبداللطٌف3237

ناجح454028.53924176.529141636طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمحمد على محمد بدٌر3238

ناجح63.535.53442.526.5202261416.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمحمد فهد ابوضٌف عبدالرحمن3239

ناجح58.5373542.531204341417.537طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمحمد نصار حسن نصار3240

ناجح4739.528.538.524.517829141636طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمحمود اشرف خلف هللا خلٌفه3241
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ناجح71.5453756.538248331615.537طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمعاذ محمد ابوضٌف عبد الرحمن3242

ناجح64.533364436.5214281415.535طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةنصار السٌد نصار على3243

ناجح5431.534.54131192281416.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةنورالدٌن مصطفى مصطفى محمد3244

ناجح6534.534.542.533.5210331417.538طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةولٌد ٌاسر نصار على3245

ناجح58453242.523200.531141736طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةاسراء محمود بخٌت محمد3246

ناجح644535.546.526.5217.532141635طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةاسماء طلعت عزت خلف3247

ناجح62.549.534.543.52621632161737طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةالزهراء نصار عبدالرحمن نصار3248

له دور ثان2.53.54.55.511728141536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةامانى على السٌد محمد3249

ناجح67.551.536.54730232.532161837طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةامل على محمد احمد3250

ناجح4538.5273721168.529151736طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةامنه عبدالعال احمد عبدالعال3251

ناجح5840.52741.52218932161838طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةامٌرة اشرف احمد على3252

ناجح806039.56040279.536171937طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةاٌات احمد صابر جادو3253

ناجح7559.5405839.5272361618.538طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةاٌمان خلف عزت خلف3254

ناجح623930.535.52218934161838طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةاٌه احمد رمضان احمد3255

ناجح58.5452735.520.5186.531161937طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةاٌه على مصطفى جبالى3256

ناجح755836543726037161938طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةجٌهان سٌد محمد عبدالعال3257

ناجح685036.54730.5232351617.538طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةدنٌا احمد محمد بدٌر3258

ناجح78.559.5405638272361618.538طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةرحاب سامح احمد ابورحاب3259

ناجح68.550354326.5223361618.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةرحمه عاطف فرغلى طعمه3260

ناجح7557.538.55538.5264.5361617.537طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةرٌهام عبدالمنعم فؤاد احمد3261

ناجح70.546.5344326220361618.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالخالق عبدالمجٌد عبدالخالق3262

ناجح68.5533444.529.5229.5361418.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةزٌنب محمد قناوى محمد3263

ناجح7758405639270361618.539طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةسارة عبدالرزاق عبدالرحمن نصار3264

ناجح624534.53623.5201321718.537طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةشروق فاٌد امٌن فاٌد3265

ناجح64.53432.537.522.5191311617.535طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةشٌماء على حلٌم على3266

ناجح61.540.5303522189331618.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةشٌماء مجاهد عبدالحارس مجاهد3267

ناجح574830.54224201.5281617.537طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةصفاء عبدالرحمن احمد محمد3268

ناجح6240.52535.524.5187.529171636طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةعزه محمد حسن على3269

ناجح63.537.527.53824190.5291718.537طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةفاطمه انور عٌد مصطفى3270

ناجح5740.527.53424.5183.530171736طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةفرحه على محمد السٌد3271

ناجح45.535.52533.523.5163251716.537طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمروه صابر عبدالرحٌم ٌونس3272

ناجح73.5564057.537264341718.538طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمرٌم نور انس محمد3273

ناجح51.536.5303822.5178.5251518.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمنار رضا على محمد3274

ناجح62.539.528.53724.5192291518.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمى على عواد سالم3275
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ناجح5338263722176271718.535طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةمٌاده محمد عبدهللا السٌد3276

ناجح72.555.534.546.533.5242.5341718.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةندا عصام على عثمان3277

ناجح8060406040280341716.538طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةندا هٌثم فاروق عبدالرحمن3278

ناجح6145.53135.52519826171638طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةنسمة نبٌل على فاٌد3279

ناجح473927.535.52417327171936طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةنوره عاطف محمد حسن3280

ناجح48.540273824.5178241718.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةنورهان عبدالعال محمد عبدالعال3281

ناجح46.538.527.53722.5172271718.535طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةهاجر عدنان عبدالرحمن نصار3282

ناجح52.5413037.523.5184.5241617.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةهند سلمان عبدالعلٌم سلمان3283

ناجح55.541.528372318529151834طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةوفاء على مصطفى طعمه3284

ناجح46.53626.534.521.5165251718.536طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةٌارا حلٌم محمد سلٌمان3285

ناجح51.53931.538.522182.5251717.537طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن رضا على محمد3286

ناجح68.539.530.54223.520435171439طمامشطا االعدادٌة بناتابرار محمد السٌد احمد3287

ناجح76573647.534250.538171540طمامشطا االعدادٌة بناتاروي صفٌان عبده عبدالموجود3288

ناجح71.545.53046.531224.537181440طمامشطا االعدادٌة بناتازهار على السٌد على الدٌن3289

ناجح62.531.5284122.5185.529171339طمامشطا االعدادٌة بناتاسراء بخٌت السٌد احمد3290

ناجح63.534.52132.520171.529171337طمامشطا االعدادٌة بناتاسراء سراج محمد سراج3291

ناجح7447.535.552.533.524334171539طمامشطا االعدادٌة بناتاسراء محمود صابر عبدالرحٌم3292

ناجح65.53625.535.522184.530171239طمامشطا االعدادٌة بناتاسماء اسالم عبدالحً فرغل3293ً

ناجح62.536283520.518229171438طمامشطا االعدادٌة بناتاسماء خالد خالف راشد3294

ناجح6132.522.534.523173.532171339طمامشطا االعدادٌة بناتاسماء سراج مصطفً سراج3295

ناجح51.533223820164.529181239طمامشطا االعدادٌة بناتاسماء محمد عبدالموجود عل3296ً

ناجح6439.52439.523.5190.537171439طمامشطا االعدادٌة بناتاشواق صابر عطا ٌوسف3297

ناجح724532482622337171539طمامشطا االعدادٌة بناتاعتماد شبٌب السٌد شبٌب3298

ناجح68.539.52135.524.518935171340طمامشطا االعدادٌة بناتاالء حسن معوض حسن3299

ناجح74.55039.55437.5255.537171738طمامشطا االعدادٌة بناتآالء عبده عبدالرحٌم أحمد3300

ناجح714231.543.525.5213.5361615.539طمامشطا االعدادٌة بناتاالء وحٌد ابراهٌم عل3301ً

ناجح6736.527.539.520.5191361615.539طمامشطا االعدادٌة بناتامانى عبد الرحٌم مصطفى عبد الرحٌم3302

ناجح56.5403931.52118836151338طمامشطا االعدادٌة بناتامل السٌد بدوى السٌد3303

ناجح51.533.52433.520.516333161239طمامشطا االعدادٌة بناتامنٌة احمد عبد الرحٌم عبد الرحمن3304

ناجح72.5433043.525.5214.539161639طمامشطا االعدادٌة بناتامنٌة محمد حسن محمد عبد السمٌع3305

ناجح7960405940278391717.540طمامشطا االعدادٌة بناتامنٌة محمد علً محمود3306

ناجح75.55534.555.537257.538161539طمامشطا االعدادٌة بناتامنٌه السٌد احمد على قاسم3307

ناجح75523957.536.526038161638طمامشطا االعدادٌة بناتامنٌه محمد محمود محمد السٌد3308

ناجح67.5393040.527.5204.5341512.538طمامشطا االعدادٌة بناتامٌرة احمد علً السٌد3309
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ناجح8060406039.5279.539171739طمامشطا االعدادٌة بناتامٌرة محمد احمد السٌد عزام3310

ناجح60.541.53036.530198.531171739طمامشطا االعدادٌة بناتامٌره سفٌان صالح الدٌن طه3311

ناجح79594059.538.527633.5171740طمامشطا االعدادٌة بناتاودٌت سامح ظرٌف نخنوخ3312

ناجح65.550.53852.532.523931171639طمامشطا االعدادٌة بناتاٌات جمال احمد محمد3313

ناجح4936.528.534.520.516931151440طمامشطا االعدادٌة بناتاٌات صالح حسٌن عطٌة3314

ناجح62.5373537.523.5195.531161640طمامشطا االعدادٌة بناتاٌة جمال محمد على3315

ناجح7453395932257381817.537طمامشطا االعدادٌة بناتاٌمان احمد محمد على3316

ناجح57.535.5373626.5192.530151638طمامشطا االعدادٌة بناتاٌمان رأفت على دٌاب3317

ناجح7037.537.535.528208.535161740طمامشطا االعدادٌة بناتاٌمان محمد حسن على حسن3318

ناجح45.532.5283221.5159.529151538طمامشطا االعدادٌة بناتإٌمان محمود عبد الحمٌد محمود3319

ناجح7852405937.5266.538161839طمامشطا االعدادٌة بناتأٌه احمد خلٌفه خلٌفه3320

ناجح4835.53035.527.5176.530161539طمامشطا االعدادٌة بناتآٌه احمد محمد محمود3321

ناجح8040405538253371718.540طمامشطا االعدادٌة بناتاٌه امجد عبد النبى على الدٌن3322

ناجح8057.5406039276.5401617.540طمامشطا االعدادٌة بناتاٌه حسن محمود محمد3323

ناجح60.53834.53223188321516.539طمامشطا االعدادٌة بناتاٌه محمد سراج احمد3324

ناجح543724.533.524.5173.5331515.538طمامشطا االعدادٌة بناتبسملة رضوان محمد همام3325

ناجح49.536.52835.520.5170311515.538طمامشطا االعدادٌة بناتتغرٌد أشرف نصار راض3326ً

ناجح55.533.528.53222.517238161640طمامشطا االعدادٌة بناتتٌسٌر عبد الكرٌم محمد عبد الرحٌم3327

ناجح6635.533.53624195351617.539طمامشطا االعدادٌة بناتجهاد محروس عبدالهادى محمد3328

ناجح674934.53823.5212361615.540طمامشطا االعدادٌة بناتجهاد محمد ابوالقاسم محمد3329

ناجح7138.5343922.5205381617.538طمامشطا االعدادٌة بناتجهاد محمد احمد محمد3330

ناجح59.53626.535.521178.5311716.540طمامشطا االعدادٌة بناتجهاد مصطفى سالمان على3331

ناجح55.5592431.520190361616.537طمامشطا االعدادٌة بناتحبٌبة عمر احمد عبدالحمٌد3332

ناجح7959405840276391615.538طمامشطا االعدادٌة بناتحبٌبه اوسامه الدرمللً جاب هللا3333

ناجح59482636.524.5194331614.540طمامشطا االعدادٌة بناتحنٌن جمال مصطفى محمد3334

ناجح7157355037250381715.539طمامشطا االعدادٌة بناتحنٌن محمد عبدالمنعم محمود3335

ناجح77574057.539.527139161640طمامشطا االعدادٌة بناتحنٌن محمود مصطفً محمد3336

ناجح52.5352545.527.5185.534161439طمامشطا االعدادٌة بناتخلود علً حسن محمد3337

ناجح63.555244925.5217341614.539طمامشطا االعدادٌة بناتدالٌا احمد على عبدالرحٌم3338

ناجح72.55528.55326.5235.5361615.538طمامشطا االعدادٌة بناتدالٌا انور محمد حماده3339

ناجح633725.546.52619837161539طمامشطا االعدادٌة بناتدالٌا على حسن على3340

ناجح6042.53246.524.5205.5351615.539طمامشطا االعدادٌة بناتدعاء سلطان محمد عبدالرحٌم3341

ناجح6142.521.53927.5191.526.5161339طمامشطا االعدادٌة بناتدمٌانه فوزي عطاهللا لوقا3342

ناجح575021.538.528.5195.532161340طمامشطا االعدادٌة بناتدنٌا خالد نصار راض3343ً
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ناجح75.55034.555.539254.539161739طمامشطا االعدادٌة بناتدنٌا محمد حسن عباس3344

ناجح55.538224430189.532161340طمامشطا االعدادٌة بناتدنٌا محمد عبدالصالحٌن طلٌبة3345

ناجح564124.538.52418433161439طمامشطا االعدادٌة بناتدنٌا محمود السٌد محمد3346

ناجح7058254728.5228.537161740طمامشطا االعدادٌة بناتدٌنا احمد على السٌد عبدهللا3347

ناجح79583959.539274.5381719.539طمامشطا االعدادٌة بناتدٌنا صالح بخٌت ابورحاب3348

ناجح504921.535.530.5186.530161439طمامشطا االعدادٌة بناتدٌنا علً ابراهٌم عبدالموجود3349

ناجح51.537.52436.530.5180321712.538طمامشطا االعدادٌة بناتدٌنا محمد احمد عبدالرحٌم3350

ناجح6434.5284230198.5321612.538طمامشطا االعدادٌة بناتدٌنا محمد احمد عبدالموجود3351

ناجح583421.54128182.529161340طمامشطا االعدادٌة بناتذكري علً حمدي عل3352ً

ناجح653925.550.529.5209.531171339طمامشطا االعدادٌة بناترانٌا محمد دٌب عبد الرؤف3353

ناجح55.536.522.534.52217129161339طمامشطا االعدادٌة بناترحاب حامد محمد حامد3354

ناجح7038.529.551.529.521932161238طمامشطا االعدادٌة بناترحاب معتز محمود احمد3355

ناجح4834.5273520.516532161739طمامشطا االعدادٌة بناترحمه احمد على حامد3356

ناجح5634.526.54121.5179.531161739طمامشطا االعدادٌة بناترحمه سامى حماده محمد3357

ناجح70.549.5294324.5216.5301615.540طمامشطا االعدادٌة بناترحمه نصر السٌد أحمد3358

ناجح77.554.54058.538268.534171639طمامشطا االعدادٌة بناترشا محمد احمد عل3359ً

ناجح6637.5344722.5207331514.540طمامشطا االعدادٌة بناترضا محسن محمد عبدالرحٌم3360

ناجح8060406040280381815.538طمامشطا االعدادٌة بناترغداء محمد محمد عبد العال3361

ناجح73.55439.55831256381915.538طمامشطا االعدادٌة بناترنا محمد دٌب عبد الرؤوف3362

ناجح77493955.528.524939191540طمامشطا االعدادٌة بناتروان احمد اسماعٌل عبدالرحٌم3363

ناجح75.5524058.538.5264.5391914.538طمامشطا االعدادٌة بناتروان محمد السٌد على3364

ناجح7147.526.543.522.5211361615.540طمامشطا االعدادٌة بناترٌهام جمال محمدٌن نصار3365

ناجح763935.54827.5226381614.539طمامشطا االعدادٌة بناترٌوان علً بحٌت عبدهللا3366

ناجح8058.5406038.527737181540طمامشطا االعدادٌة بناتزٌنب عبدالرحٌم صالح الدٌن عل3367ً

ناجح785939604027639181538طمامشطا االعدادٌة بناتساره ابوزٌد على عبدالهادى3368

ناجح78.552.538.55938266.537171738طمامشطا االعدادٌة بناتساره اٌمن صبحً عزٌز3369

ناجح784239542724038181739طمامشطا االعدادٌة بناتساره خٌري محمد السٌد3370

ناجح7956.538.557.536267.534181739طمامشطا االعدادٌة بناتسامٌة سامح مورٌس رابٌل3371

ناجح7742.538.556.528.524336181739طمامشطا االعدادٌة بناتساندي صالح نافع جاد3372

ناجح7031.53040.525.5197.536171639طمامشطا االعدادٌة بناتسلوي جابر عبدالرحٌم السٌد3373

ناجح45.532.52733.520.515932181739طمامشطا االعدادٌة بناتسماء وجٌه احمد محمود3374

ناجح5740.527.538.522.518632181639طمامشطا االعدادٌة بناتسماح عبدالمجٌد عبدالرحٌم عبدالمجٌد3375

ناجح6536.53236.526196331616.537طمامشطا االعدادٌة بناتسماح على السٌد السٌد3376

ناجح64383338.524.519834171639طمامشطا االعدادٌة بناتسمر ابوالٌمٌن لطفى ابوالٌمٌن3377
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ناجح68.535.528362219036181639طمامشطا االعدادٌة بناتسمر علً محمد احمد3378

ناجح6432.5223420.517331161538طمامشطا االعدادٌة بناتسمٌه على محمد عبدالغنى3379

ناجح603323.53421.5172331515.540طمامشطا االعدادٌة بناتسهٌلة احمد محمد احمد3380

ناجح7241.529.54023.5206.533151639طمامشطا االعدادٌة بناتشاهٌناز على محمد طه3381

ناجح74.5533853.528.5247.5371716.539طمامشطا االعدادٌة بناتشاهٌناز هٌثم عبدالرحٌم احمد3382

ناجح734034.54628.5222361615.540طمامشطا االعدادٌة بناتشهد احمد احمد طه3383

ناجح78.556.539.55633.526438171839طمامشطا االعدادٌة بناتشهد اسامه احمد السٌد3384

ناجح7958.54056.538.5272.538171537طمامشطا االعدادٌة بناتشهد السٌد محمد حاتم3385

ناجح71.5453439.52521537161339طمامشطا االعدادٌة بناتشهد جمال احمد هاشم عبٌد3386

ناجح673922.535.521.5185.5381514.540طمامشطا االعدادٌة بناتشهد حسن محمود عبدالعال3387

ناجح75.556.5395838.5267.5391515.538طمامشطا االعدادٌة بناتشهد عبدالناصر فهمى عبدالسمٌع3388

ناجح51.5342231.520159301512.540طمامشطا االعدادٌة بناتشهد على دٌاب عبدالنعٌم3389

ناجح66.536.52738.522190.534161438طمامشطا االعدادٌة بناتشهد محمد بخٌت محمد3390

ناجح60.5382339.52218335151440طمامشطا االعدادٌة بناتشهد محمد فرغلً محمد3391

ناجح775237.551.537.5255.5361516.539طمامشطا االعدادٌة بناتشهد محمد فهمً عبدالنعٌم3392

ناجح7649.532.55330.5241.5381517.539طمامشطا االعدادٌة بناتشهد محمود عبد هللا السٌد3393

ناجح78.552.537542724936161537طمامشطا االعدادٌة بناتشٌرٌن عبدالصالحٌن احمد على3394

ناجح75.545.5375028.5236.5341616.539طمامشطا االعدادٌة بناتشٌرٌن علً احمد فرغل3395ً

ناجح6633.52434.521179351516.539طمامشطا االعدادٌة بناتشٌماء جمال محمد راض3396ً

ناجح6934314025.5199.5331614.539طمامشطا االعدادٌة بناتشٌماء علً سٌف النصر عل3397ً

ناجح58.531213121.516331151340طمامشطا االعدادٌة بناتشٌماء ٌاسر على عقل3398

ناجح5934.520.53420.5168.5291712.538طمامشطا االعدادٌة بناتشٌهناز حسن عبدالمحسن حسن3399

ناجح76.560405836270.537181940طمامشطا االعدادٌة بناتصابرٌن عالء رمضان عباس3400

ناجح69.5333642.531212331812.539طمامشطا االعدادٌة بناتعبٌر السٌد موسى عمار3401

ناجح65.55738.55434.5249.535181540طمامشطا االعدادٌة بناتعزه حسٌن محمد عل3402ً

ناجح6236.532.5343219733171538طمامشطا االعدادٌة بناتفاطمة حامد احمد قابٌل3403

ناجح70.537.535373021037171438طمامشطا االعدادٌة بناتفاطمة شعبان علً عبدالرحٌم3404

ناجح65.551.5324827224321714.539طمامشطا االعدادٌة بناتفاطمة عبد الرحٌم احمد عبد الرحٌم3405

ناجح49.542303323.517826171439طمامشطا االعدادٌة بناتفاطمة على فوزى محمد3406

ناجح74.55936.553.532255.534171539طمامشطا االعدادٌة بناتفاطمة محمد عبدالرازق صدٌق3407

ناجح51.545303929194.525171439طمامشطا االعدادٌة بناتفاطمة محمود فهمً عبدالجٌد3408

ناجح5535.53035.52518126171440طمامشطا االعدادٌة بناتفاطمه محمود عبدالرحٌم احمد3409

ناجح68.545304527.5216311814.539طمامشطا االعدادٌة بناتفاٌزه احمد على احمد3410

ناجح5434.5243522.5170291712.539طمامشطا االعدادٌة بناتفرحه ابوالعالء محمد على على3411
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ناجح67.53830.545.527.520934171539طمامشطا االعدادٌة بناتفرحه حبٌب رجب حبٌب3412

ناجح74.553.53754.538257.5351617.537طمامشطا االعدادٌة بناتفٌوال اشرف صبحً عزٌز3413

ناجح64.5453238.528.5208.534181639طمامشطا االعدادٌة بناتقمر أدم محمد أدم3414

ناجح765938.55538266.5381816.540طمامشطا االعدادٌة بناتكاترٌن ٌاسر ثابت صالح3415

ناجح47.535.527.533.525169271715.539طمامشطا االعدادٌة بناتكرٌمة ٌاسر مهنى احمد3416

ناجح67473245.530221.5321715.539طمامشطا االعدادٌة بناتكٌري مجدي مالك زك3417ً

ناجح54.532283422170.5211811.538طمامشطا االعدادٌة بناتلبنً عالء محمد ابوالخٌر3418

ناجح7756.53651.532253341817.539طمامشطا االعدادٌة بناتلقاء محمد صالح محمد3419

ناجح63.5393037.527.5197.5291816.540طمامشطا االعدادٌة بناتلٌلى مصطفى حماد احمد3420

ناجح7453.536.55136251361818.539طمامشطا االعدادٌة بناتلٌلً نصر جمال محمد احمد3421

ناجح76.558.538.557.539270341818.540طمامشطا االعدادٌة بناتمارتٌن ادوارد امٌر ملك3422

ناجح7455.5385236.525633181838طمامشطا االعدادٌة بناتمارٌنا عادل رٌاض بسادة3423

ناجح6134.528.5362518528181539طمامشطا االعدادٌة بناتمارٌه عبدالموجود احمد عبدالموجود3424

ناجح6536.53648.529.5215.534181540طمامشطا االعدادٌة بناتمحاسن محمد فهمً أبوعمران3425

ناجح7747.5345230.5241321816.539طمامشطا االعدادٌة بناتمرنا رؤوف فهمً صلٌب3426

ناجح7450.533.5503224037181439طمامشطا االعدادٌة بناتمرٌم احمد عبد العاطى مصطفى3427

ناجح7335.531.5502921936181438طمامشطا االعدادٌة بناتمرٌم اشرف احمد محمد3428

ناجح7645.53651.530.5239.5371715.540طمامشطا االعدادٌة بناتمرٌم اكرم درغام عطٌه3429

ناجح6539.5263929198.5301711.539طمامشطا االعدادٌة بناتمرٌم اٌمن فهمً منصور3430

ناجح77.555395739267.5371813.540طمامشطا االعدادٌة بناتمرٌم جمال فخرى حنا3431

ناجح72.539.532.538.524.5207.5321713.537طمامشطا االعدادٌة بناتمرٌم حسٌن حسن محمد3432

ناجح79604059.540278.533181839طمامشطا االعدادٌة بناتمرٌم سعٌد مٌخائٌل توفٌق3433

ناجح62.539.525.54425.519733181739طمامشطا االعدادٌة بناتمرٌم مكرم سالمه سالمه3434

ناجح7447385031240351812.538طمامشطا االعدادٌة بناتمرٌم وائل فرنسٌس رابٌل3435

ناجح60402333.521.517827181340طمامشطا االعدادٌة بناتمنار على جالل حسٌن3436

ناجح7640264329.5214.5311810.538طمامشطا االعدادٌة بناتمنال عبدالماجد عبد العلٌم على3437

ناجح7440.5274024.520631181240طمامشطا االعدادٌة بناتمنه هللا ضٌاء الدٌن السٌد عزالدٌن3438

ناجح755933.553.53325434181439طمامشطا االعدادٌة بناتمنه هللا محمد عبد الرحٌم عبد العال3439

ناجح60.533.522.53422172.531181040طمامشطا االعدادٌة بناتمنه خٌرى احمد حسن3440

ناجح65.537.52734.525189.5321815.540طمامشطا االعدادٌة بناتمنه عصام محمد السٌد3441

ناجح47.533.523.533.521.5159.5281811.540طمامشطا االعدادٌة بناتمنه على عبد هللا على3442

ناجح76403144.525.521735171140طمامشطا االعدادٌة بناتمنه محمد خلٌفه خلٌفه3443

ناجح785838.555.535.5265.536171438طمامشطا االعدادٌة بناتمنً محسن محمد عل3444ً

ناجح55.53221.53320.5162.5281810.539طمامشطا االعدادٌة بناتمها عبدالحافظ سعد السٌد3445
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ناجح563322.53122164.5291711.539طمامشطا االعدادٌة بناتمى طارق محمد عبد الرحمن3446

ناجح73.548335230.523736151439طمامشطا االعدادٌة بناتمى محمد بخٌت عبد هللا3447

ناجح403020302014020101040طمامشطا االعدادٌة بناتمً صالح رضوان عبدهللا3448

ناجح60.533.525.53321173.523171239طمامشطا االعدادٌة بناتمٌادة مصطفى على حسن3449

ناجح65.53525.53721184331613.539طمامشطا االعدادٌة بناتمٌاده اشرف محمد محمود3450

ناجح7456.5406037.5268371817.540طمامشطا االعدادٌة بناتمٌاده سامى عبدالفضٌل عبدالحكٌم3451

ناجح56.535264022.518031151537طمامشطا االعدادٌة بناتمٌاده مصطفى رمضان على3452

ناجح61.536303522184.5321616.538طمامشطا االعدادٌة بناتنادٌة السٌد على احمد3453

ناجح71.54538.551.530236.533161539طمامشطا االعدادٌة بناتنانسً سامح رٌاض بسادة3454

ناجح54.53325.53720.5170.530161638طمامشطا االعدادٌة بناتنجالء احمد على احمد3455

ناجح47.532.524.53420158.530151140طمامشطا االعدادٌة بناتنجالء اٌمن معوض السٌد3456

ناجح55.53423.534.520.5168331512.539طمامشطا االعدادٌة بناتندى ابو العال عبد العلٌم احمد3457

ناجح73.550.535.55229240.537161539طمامشطا االعدادٌة بناتندى رفعت موسى عبدالواحد3458

ناجح66.548.536.54325219.536171439طمامشطا االعدادٌة بناتندى علً بخٌت أحمد3459

ناجح6133304020.5184.5331614.537طمامشطا االعدادٌة بناتندي حسن احمد محمدٌن3460

ناجح755135.54826.523638161439طمامشطا االعدادٌة بناتندي صالح فاروق على3461

ناجح61.53325.53622.5178.530161440طمامشطا االعدادٌة بناتندي محمود السٌد على3462

ناجح57342943.524.5188331715.539طمامشطا االعدادٌة بناتندي محمود بخٌت احمد3463

ناجح78.555395938.5270361715.539طمامشطا االعدادٌة بناتنرمٌن احمد انور عبداللطٌف3464

ناجح60373036.522.518634151438طمامشطا االعدادٌة بناتنسمة محمد على عبد الواحد3465

ناجح59.534304122186.527161639طمامشطا االعدادٌة بناتنهله محمود حسن علً حسن3466

ناجح68.5403338.52420434161540طمامشطا االعدادٌة بناتنورا السٌد احمد السٌد3467

ناجح6738.5334122.5202341616.537طمامشطا االعدادٌة بناتنورا على مخٌمر نعمان3468

ناجح7042.530.542.526211.534161539طمامشطا االعدادٌة بناتنورا عماد الدٌن عبدالرزاق حمادة3469

ناجح67.540.532.538.524.5203.5341617.540طمامشطا االعدادٌة بناتنورا ٌسرى على عبدالرحٌم3470

ناجح4635.525.53521163291614.538طمامشطا االعدادٌة بناتنورهان احمد نعمان عبدالمجٌد3471

ناجح6439.530.538.526198.533161539طمامشطا االعدادٌة بناتنورهان عماد علً بخٌت3472

ناجح46.535.521.53520158.530161438طمامشطا االعدادٌة بناتنورهان فرج على عبد المجٌد3473

ناجح7045.531.548.526.522234161740طمامشطا االعدادٌة بناتنورهان محمد السٌد محمد3474

ناجح69.540.530.54529214.535161740طمامشطا االعدادٌة بناتنورهان محمود ابورحاب عباس3475

ناجح754733.550.527233321616.540طمامشطا االعدادٌة بناتنٌفٌن علً احمد عل3476ً

ناجح58352936.524182.5341616.540طمامشطا االعدادٌة بناتهاجر عبد الحمٌد علً بخٌت3477

ناجح51.53527.534.522170.5301616.538طمامشطا االعدادٌة بناتهاجر رمضان محمد على3478

ناجح6338.5324122.519735161638طمامشطا االعدادٌة بناتهاجر على محمد حمدان3479
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ناجح69.535.53547.527214.5341616.539طمامشطا االعدادٌة بناتهاٌدى احمد مرسى توفٌق3480

ناجح7556.53856.53225832161839طمامشطا االعدادٌة بناتهبه قاسم محمد عبدالجواد3481

ناجح51.540294327190.5301715.540طمامشطا االعدادٌة بناتهبه محمد عبد هللا على3482

ناجح57.540.526452219132161439طمامشطا االعدادٌة بناتهبه محمد علً عبدالعال3483

ناجح6539.532.55224.5213.5321716.540طمامشطا االعدادٌة بناتهدى عبدالناصر احمد طه3484

ناجح5332.5233220160.530161439طمامشطا االعدادٌة بناتهدى محمد عبدالرحٌم على3485

ناجح63.535.539382620232161739طمامشطا االعدادٌة بناتهدٌر احمد حسن عطٌه3486

ناجح49.53624.53520.5165.5281616.539طمامشطا االعدادٌة بناتهنا عطا الكرٌم رشوان احمد3487

ناجح57.533.527.535.520.5174.529161638طمامشطا االعدادٌة بناتهناء أحمد فاروق أحمد3488

ناجح62372940.523.519235161539طمامشطا االعدادٌة بناتهناء محمد السٌد على الدٌن3489

ناجح513327412217429151440طمامشطا االعدادٌة بناتوردة عبد الرحٌم محمد عبد الرحمن3490

ناجح61.539.53244.521198.533171738طمامشطا االعدادٌة بناتوالء اٌمن بخٌت عبدالرحٌم3491

ناجح74.54539.55532.5246.535181739طمامشطا االعدادٌة بناتٌارا على عبد الرحٌم عبد الرحمن3492

ناجح7640.5395227.5235351616.538طمامشطا االعدادٌة بناتٌارا علً حسن سعد3493

ناجح66.535.5384523.5208.5341616.539طمامشطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن على مصطفى على3494

ناجح73.55338.55729251371617.540طمامشطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن كمال احمد سلٌمان3495

ناجح6737.5324024.520135161335طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ابراهٌم حسن علً حسن3496

ناجح5234.527.536.524174.525151532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ابراهٌم مجدي عوض ابراهٌم3497

ناجح483322.53121155.5311513.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد البدرى احمد على3498

ناجح674231.535.52420036151532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد اٌمن عبده عبدالموجود3499

ناجح56.534263423173.532161535طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد جمال مكً ضٌف3500

ناجح64373137.526195.5341513.533طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد حسن محمد حسن3501

ناجح71453547.533231.538161437طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد صدقه محمد على3502

ناجح7154374332.5237.534151238طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد صدٌق عبدالرحمن صدٌق3503

ناجح7550.539.553.537.525640171630طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد عبد الكرٌم صدٌق عبد النعٌم3504

ناجح5334.525.5352417233141432طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد عطوت صالحٌن مسعود3505

ناجح6440.5283826.519736151632طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد على مخٌمر احمد3506

ناجح6038.5303528191.5361616.537طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد محمد احمد ابراهٌم3507

ناجح63.540313427195.532161634طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد محمد احمد ابو الٌزٌد3508

ناجح63.53331.53528.5191.533161735طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد محمد احمد عبد الموجود3509

ناجح57.534.53033.523.517930151531طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد محمد احمد على محمد3510

ناجح6538.52839.524.5195.538171430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد محمد السٌد محمد3511

ناجح52.53325.53525.5171.5341613.532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد محمد فهمً عبدالنعٌم3512

ناجح53.535323728.518631171432طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد مظهر محمدٌن محمد3513
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ناجح734037.551.532.5234.537171632طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد ناصر حسان احمد3514

ناجح78.552.539.55539.5265391715.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد نعمان محمد نعمان3515

ناجح7656.539.554.538264.5391615.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد هانً بخٌت السٌد3516

ناجح76.55739.555.539267.539171539طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد همام محمد همام3517

ناجح5053.539.54531219321615.534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد هندي سٌد بخٌت3518

ناجح63.54533.5412921237151430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  احمد ولٌد محمد فرغلى3519

ناجح61.54832.539.528.521039161432طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  اسامة طه حسٌن عبدهللا3520

ناجح7555.54057.537.5265.5401513.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  اسامة محمد احمد سلٌمان3521

ناجح6852.538.54130.5230.539181533طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  اسالم احمد عبدالرحمن محمدٌن3522

ناجح76.553.5395333.5255.540171537طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  اسالم عادل على عبد الرحٌم3523

ناجح7351.53849.533245401712.535طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  اسالم فكري باشا سنوسى3524

ناجح5941314524.5200.5371513.532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  اسالم محمد عبدالعاطً محمد3525

ناجح6145343825.5203.538171433طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  اسالم وجٌه بدوى السٌد3526

ناجح6646.5334129215.536171430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  اسالم ولٌد محمد فرغلى3527

ناجح53.5402944.528.5195.5311613.533طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  اسماعٌل عصام اسماعٌل ابراهٌم3528

ناجح6947.53752.537.5243.537181430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  اشرف محمد احمد عماره3529

ناجح775539.557.54026936171434طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  البراء منصور مصطفى محمد3530

ناجح6951.534.55331.5239.533151436طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  السٌد عمرو السٌد عل3531ً

ناجح71.5533456.535.5250.531161532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  امجد ناجى ابراهٌم مترى3532

ناجح75584059.537.527035161332طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  باسل حسن بخٌت حسن3533

ناجح5551.532.549.533221.537151331طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  بشار مصطفً احمد ابراهٌم3534

ناجح635337.55235240.535151335طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  بالل شحاته غانم دٌاب3535

ناجح75.55739.5553926636161333طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  جالل علً احمد محمد3536

ناجح62.54633.5472921837151330طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  حازم ابوضٌف السٌد ابوضٌف3537

ناجح65.54028.53324191331413.531طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  حسام سعد احمد بخٌت3538

ناجح603624.532.523.5176.5341613.532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  حسن علً حسن ابراهٌم3539

ناجح69.535303725.5197371613.531طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  خالد عبداالخر احمد عبداالخر3540

ناجح67.5453242.52821536161335طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  زٌاد عمٌره محمد محمدعلى3541

ناجح543524.54023176.5351613.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  زٌاد محمود احمد ادم3542

ناجح67.54523.543.525204.533161532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  سامح ادٌب امٌر ملك3543

ناجح674030.54427.5209371613.531طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  سلطان على محمد عزالدٌن3544

ناجح6332.523.53522.5176.532151430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  سٌد محمود محمد عبدالجواد3545

ناجح5835253421173311511.531طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  شوقى ناصر شوقى ساوٌرس3546

ناجح7442364431227361613.534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  صالح على محمد عبد الصالحٌن3547
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ناجح754232443222536161432طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ضٌاء فٌصل محمد احمد3548

ناجح76.5423251.531.5233.536171533طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  طارق جمال عمر عبدالعلى3549

ناجح52.532.52133.522.516234141430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  طارق علً حمادة عالء الدٌن3550

ناجح493621.53321160.533151430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  طه محمد على عبد العال3551

ناجح47.532.521.53220153.530141430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عاصم صفٌان محمد احمد3552

ناجح403020302014020101030طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عبدالرحمن جمال محمدٌن على محمد3553

ناجح734536.550.53323831161532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عبدالرحمن علً عبدالرحمن صدٌق3554

ناجح73454048.530236.5351715.533طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عبدالرحمن عمر محمود عجم3555ً

ناجح69.536.526.54122.519635171535طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عبدهللا احمد عبدهللا احمد3556

ناجح7149.533.5503123535151534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عبدهللا محمد السٌد عوض3557

ناجح66423141.528208.535151435طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عبدالهادى محمد ابراهٌم ابراهٌم3558

ناجح765938.55839270.534171336طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عبدالوارث فرٌد عبدالوارث على3559

ناجح57.54530.545.527205.527161230طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  على ابراهٌم محمد ابراهٌم3560

ناجح66.553.534.55134239.531161335طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  على جمال محمد على3561

ناجح7055.53756.537.5256.535151436طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  علً اشرف احمد عل3562ً

ناجح78.55739.557.539271.537181536طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عماد حمدي عبدهللا محمد3563

ناجح74.5564057.538266341713.537طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عمار احمد بخٌت موسى3564

ناجح7356.535.55737.5259.5301613.537طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عمر على احمد على3565

ناجح5149334832.5213.524151236طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عمر علً فهمً عبدالسمٌع3566

ناجح7756.53957.538268291411.535طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عمرو علً بخٌت منصور3567

ناجح79.5583959.538.5274.5351612.535طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  فارس احمد عنتر خلف3568

ناجح6552.5365332238.5301611.534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  فكرى صبرى فكرى عبد النعٌم3569

ناجح79.557.540604027732.5161235طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  فهمى رافت فهمى اسكندر3570

ناجح72.550345031.5238341612.535طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  كرٌم انور جالل حسٌن3571

ناجح51.547.5344331.5207.530161230طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  كرٌم محمد عطٌة احمد3572

ناجح8057.5405940276.5361512.533طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  مؤمن عمرو محمد على3573

ناجح52473248.531.521127161230طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  مؤمن محمد عطٌه احمد3574

ناجح78.560406040278.5351813.531طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ماركو صفوت فهمى صلٌب3575

ناجح715633.55837255.534.5181337طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ماركو فكتور عدلى صادق3576

ناجح756039603927333171337طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ماٌكل مرجان ودٌع موسى3577

ناجح555333.55236.5230321612.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد احمد خلٌفه خلٌفه3578

ناجح5150.52852.530212311613.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد احمد عبدالعلٌم عبد الحمٌد3579

ناجح52.536.52234.520.516633161136طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد احمد عبدهللا احمد3580

ناجح65.536.522.53721.518331161535طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد بخٌت احمد بخٌت3581
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ناجح634523.537.52219132151434طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد جمال احمد على3582

ناجح683930382219734161431طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد جمال على احمد عبدالحمٌد3583

ناجح614230.538.522.5194.5331613.532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد خالد علً السٌد3584

ناجح5545.524.536.522.518430151430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد رفاعً محمد رفاع3585ً

ناجح5938.52332.521.5174.531151430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد عادل محمد عبدالموجود3586

ناجح51.536213321162.534151538طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد عبد الحكٌم على محمد3587

ناجح70353243.531.5212291511.533طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد عبد اللطٌف محمد على3588

ناجح57.537.5223624.5177.5351513.533طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد عبد المعز ابوضٌف عبدالعلٌم3589

ناجح60.534.52435.522176.535151534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد عبدالرحمن مصطفً محمد3590

ناجح58383133.522.5183361512.533طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد على السٌد احمد3591

ناجح7453.537.553.535.5254351513.531طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد علً خلف محمد3592

ناجح73.548.537.550.531241341612.534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد عمر عبدالغنى على3593

ناجح77.554395636.5263341613.531طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد فرغلى محمد فرغلى3594

ناجح59.537.53039.524.5191291711.534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد فرٌد حسان احمد3595

ناجح58.540.52742.521.519036171332طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد كمال احمد على3596

ناجح61372834.520.5181331812.532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد كمال محمد منصور3597

ناجح60.536.527.54125190.534151330طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد مكى على مكى3598

ناجح57.53827.540.526189.534181230طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد موسى ابراهٌم على3599

ناجح62.536233622.518033141530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد هشام بخٌت محمد3600

ناجح46.531.5223320.5153.5271513.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد ٌاسر محمد بخٌت3601

ناجح52.531243321161.5301413.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمود احمد عبدهللا عبدهللا3602

ناجح4531.5223120149.5261513.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمود بخٌت السٌد بخٌت3603

ناجح563222322016232151530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمود بخٌت صدٌق بخٌت3604

ناجح5137.522.540.521172.530151432طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمود عباس السٌد عباس3605

ناجح46.53922.540.521.517032141430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمود عبدالرحمن محمد عل3606ً

ناجح50.534.52337.521166.5321513.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمود عصام محمد بخٌت3607

ناجح62.552.526.55434229.535161534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمود على السٌد على3608

ناجح785840603927535151534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمود علً احمد فرغل3609ً

ناجح78.554406040272.535151431طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمود فتحً محمد فواز3610

ناجح46332336.520158.530131335طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمود محمد عبدالمجٌد عبدالرحٌم3611

ناجح663726.542.523.5195.531141532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمود ٌسري عبدالرحٌم عل3612ً

ناجح5945264023.5193.5301515.531طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  مصطفى عبٌد مخٌمر نعمان3613

ناجح65.54127.536.522.5193341515.532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  مصطفى عمرو مصطفى محمد3614

ناجح48.533.520.53221155.530141430طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  مصطفى محمد رٌان محمد3615
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ناجح453222322015128161432طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  مصطفى محمد عطا ٌوسف3616

ناجح66.545314826216.532151631طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  معوض طلعت معوض السٌد3617

ناجح806038.56039.5278341816.533طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  منصور طلعت محمد فراج3618

ناجح41.538244521.517036151530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  مٌنا عبدالسٌد حنا عبدالسٌد3619

ناجح64.55035.556.535.524235.5161534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  مٌنا نسٌم بخٌت بسادة3620

ناجح6437.5345535.522632171532طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  نادى نبٌل عبدربه عطا3621

ناجح78.557.5405436.5266.534151533طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  نعمان سامً نعمان عبد المجٌد3622

ناجح75.555395437260.533151531طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  هشام ممدوح مصطفً محمد3623

ناجح725239.55336252.533171434طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  وسٌم جمٌل ثابت جرٌس3624

ناجح70.5513645.524227341813.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌسى رومانى نظٌر صلٌب3625

ناجح56.547.53539.522200.5311813.530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌسى رومانً شحاتة جرجس3626

ناجح6241.5304722202.533.51713.531طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌسى طلعت مٌخائٌل عٌسى3627

ناجح46.539.524.53321.516530161530طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌسى عادل نصر موسى3628

ناجح51.53923.53221167301513.534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌسى عٌاد بخٌت موسى3629

ناجح6837.5345133223.536151432طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌوسف السٌد محمد على3630

ناجح45.538.5273625.5172.5331513.536طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌوسف خٌرى احمد محمد3631

ناجح65.5452734.524.5196.531151436طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌوسف عبدالنعٌم سعٌد عبدالنعٌم3632

ناجح745135.54125.522731161434طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌوسف على محمد عبدالعلى3633

ناجح78.559405939275.533151433طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌوسف عهدي سٌحه شاؤول3634

ناجح58493432.521194.5311613.534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌوسف محمد اسماعٌل محمد3635

ناجح73.55138.54634243351516.535طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌوسف محمد السٌد محمد موس3636ً

ناجح7858.5405840274.535151330طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌوسف محمد عبدالعزٌز احمد3637

ناجح7047.5364431228.5301513.535طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌوسف محمد محمود على3638

ناجح7253.534.552.531243.534151534طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  ٌوسف موهوب عطٌة السٌد3639

ناجح6039.5313826.5195291415.538طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةسعٌد عطٌفى احمد سلٌم3640

ناجح5039.530.5332017326141534طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن اسماعٌل عبدالغفار احمد3641

ناجح70.536.53642.528.521432151538طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةكٌرلس سامح اقالدٌوس جاب هللا3642

ناجح61.537.5244224.5189.531151438طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةكٌرلس شنوده حبٌب جرس3643

ناجح5435.53035.524.5179.532151537طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالرزاق غالب3644

ناجح65.533.532.539.531202331613.539طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد جبالى3645

ناجح62.54030.53928.5200.530141638طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد على3646

ناجح543322.53725.5172321512.538طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةمحمد سٌد احمد مهدى3647

ناجح70.545385435242.5341617.538طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةاحالم عبدالصبور على سالم3648

ناجح74.550345636250.534171839طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةاسراء محمود سٌد احمد3649
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ناجح63.535.525342818633171738طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةاسماء حنفى فاروق على3650

ناجح60.542.528.53530196.534161739طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةامانى بركات طه احمد3651

ناجح66.537264735.521236181639طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةامٌره محمد محمود مدكور3652

ناجح7558.5385939.527039171640طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةاهله محمود صدٌق احمد3653

ناجح7548.530.55532.5241.5331816.538طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةاٌفلٌن اٌمن رمزى عطا هللا3654

ناجح55.53823.53627180351717.535طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةاٌه حمدى على بخٌت3655

ناجح7958.53959.53827437171740طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد على سالم3656

ناجح73.555.5305831248371716.539طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةجهاد جمال محمد محمد3657

ناجح684231462821535171639طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةحبٌبه اسماعٌل ابوضٌف اسماعٌل3658

ناجح69.538304228207.536171638طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةرحاب احمد حماد احمد3659

ناجح6537.53042.526201351616.538طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةروان احمد محمود سالم3660

ناجح6536304727205331716.539طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةسلوى ابراهٌم عنتر احمد3661

ناجح735434.549.531.5242.5351717.539طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةسماح عاطف محمد محمد3662

ناجح6241304124198341717.538طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةشهد احمد محمد محمد3663

ناجح74.55737.543.532.524539171739طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةشٌماء بركات مرزوق محمد3664

ناجح75.5373243.53021833181740طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةعهد رمضان احمد عبدالسالم3665

ناجح68.547.53745.530.5229341717.540طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةفاتن على حربى على عبدالرحٌم3666

ناجح6446.5263622194.5331716.539طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةفاطمه كمال كمال شعبان3667

ناجح77.55439.558.537.526733171638طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةكرمٌنا منصور ثابت عطا هللا3668

ناجح5735.522.531.520.516728171538طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةكرٌمان كامل شحاته على3669

ناجح68.54230.537.530208.5331716.539طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةمارلٌن مورٌس اقالدٌوس جاب هللا3670

ناجح58.542.5243722.5184.5331817.538طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةمٌار احمد حماد عٌسى3671

ناجح78.56039.558.538.527533181740طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةندا محمدٌن قناوى محمد3672

ناجح735040493524737181740طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةندى احمد ٌسٌن حماده3673

ناجح71.55037.546.533238.538181739طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةهند محمد طوسن سلٌم3674

ناجح71.550.539573825638171739طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد احمد عالم3675

ناجح64.5533657.531242311515.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةابوضٌف ٌاسر محمد حسن3676

ناجح68.55536.56033253341515.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاحمد ابوزٌد فرغل عثمان3677

ناجح483330.54123175.530121434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاحمد صادق محمد هاشم3678

ناجح4136.52638.522164271411.532طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحٌم احمد عبدهللا3679

ناجح73.557.539.56037.5268361514.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحٌم عبدالعال حسان3680

ناجح72.55839.56035.5265.5351314.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاحمد كرم عوض خلف هللا3681

ناجح7355.5395932.5259361414.532طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاحمد محروص محمد محمد3682

ناجح7358.539.55637264371414.532طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد على احمد3683
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ناجح63483047.523.521232131334طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمد مهران3684

ناجح734239493724029151134طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاحمد مصطفى عبدالحلٌم سٌد3685

ناجح5748305524.5214.5341513.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاسالم اشرف زٌن العابدٌن عبدالقادر3686

ناجح59.549325623.5220351414.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاسالم عبدالناصر محمد عابدٌن3687

ناجح64.547355627.5230341515.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاسماعٌل احمد دٌاب اسماعٌل3688

ناجح52.5502850.522.5203.5301515.537طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاشرف ماهر عبدالحمٌد محمد3689

ناجح4746.525.55223.5194.5311414.537طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةالسمان بخٌت محمد السمان3690

ناجح44453051.520190.531131436طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةتامر سمٌر احمد عبدالعال3691

ناجح435430.550.525203301414.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةجمال خالد شٌمى احمد3692

ناجح67.554.533.55832245.5331415.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةجمال محمد عبدالمالك تمام3693

ناجح68.555.5315730.5242.5351315.537طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةحاتم محمد فاروق عبدالعلٌم3694

ناجح64.549.53053.526223.535121437طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةحسن احمد محمد زٌد3695

ناجح53.547305426.5211351415.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةحسن هانى حسن احمد3696

ناجح61.540404933223.5331514.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةحسٌن محمد حسن عبد الالة3697

ناجح77.551.5405736.5262.533141538طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةحسٌن منصور محمد منصور3698

ناجح51.541.535.54326.519831131437طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةراشد عادل راشد حسن3699

ناجح70.54237.5462722338161536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةزٌاد تمام ذهنى تمام3700

ناجح46.533.527.543.523.5174.536161536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةسٌد عبدالعال فوزى حسن3701

ناجح4738304125.5181.535161434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةسٌد عرفة قاصد متولى3702

ناجح7734.53741.531.5221.5371615.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةسٌد على ابراهٌم على3703

ناجح53.534.536.543.523.5191.535151536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعادل حسانٌن رجب محمد3704

ناجح4838.53440.524.5185.5341512.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعارف احمد شداد احمد3705

ناجح54.5383036.524.5183.5351615.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعامر احمد عبدالعزٌز مكى3706

ناجح5539.531.5432819737171536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعبدالحلٌم نادى عبدالحلٌم سٌد3707

ناجح77514056.538.526339181636طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن طلعت محمد محمد3708

ناجح7756396039.5271.537181536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبدالعال شاكر سٌد3709

ناجح71.553.53958.538260.537171434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عالء عبدالرحمن مكى3710

ناجح57.533.5304326.5190.536151434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عنتر شداد احمد3711

ناجح734638.555.535.5248.537161532طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد برعى احمد3712

ناجح594132.545.53020835161434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عبدالرزاق سمانى3713

ناجح7050394437.5240.537161434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعبدالسالم محمود محمد محمود3714

ناجح74.559395738.5268381716.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز مكى عبدالعزٌز مكى3715

ناجح73.558.540573826738161534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعبدهللا خالد مصطفى محمد3716

ناجح564034.547.532.5210.535151530طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعبدهللا عارف همام صالح3717
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ناجح54533447.528216.5341615.532طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعرفة سٌد قاصد متولى3718

ناجح53.545284126.5194331516.532طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعز ولٌد عارف عبدالرحمن3719

ناجح55.5483643.53321635161634طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعالم على سٌد على3720

ناجح54.5483644.53221534161737طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعلى حسن البدرى حسن3721

ناجح55.54636.549.533.522133171636طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعلى عبدالرحٌم هرٌدى احمد3722

ناجح71.554.5385636256371714.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعلى محمد على على3723

ناجح50.5483345.529206241414.532طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعلى محمد على محمد3724

ناجح69.556.537563525437171534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعلى محمد محمد سٌد3725

ناجح725938.557.538.5265.5371716.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعمرو جعفر على احمد3726

ناجح725139483324331141332طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعمرو فاروق عبدالعال تمام3727

ناجح66.5533747.530.5234.5371715.532طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعوض على خدٌوى تمام3728

ناجح6650.5364631.5230361615.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةفرغل مكى فرعل مكى3729

ناجح63.55335.547.529.5229361516.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةفوزى محمد فوزى محمد3730

ناجح52.542.53639.528.519936141630طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمازن محمد احمد حسن3731

ناجح564532.54329.5206311515.530طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبده ابوضٌف3732

ناجح7254.536.55134.5248.537171637طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى محمد محمود3733

ناجح57.5423638.529203341416.532طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد حمزة عزوز عبدالرحمن3734

ناجح545028.54131204.536161630طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد سٌد عبدالحمٌد ابراهٌم3735

ناجح49.547.53541.529202.534141532طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد شحاته على محمد3736

ناجح56.55837.547.535234.534141632طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد شرقاوى احمد محمد3737

ناجح7859.5405940276.538161737طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرؤف مهدى حلبى3738

ناجح80604059.539278.538181638طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالاله مهدى عبدالاله3739

ناجح73.56038.550.536.525937171536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد على مسعود على3740

ناجح69.560404939257.530111432طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد فاروق عبدالعال تمام3741

ناجح76.558365839267.5381415.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد محمد احمد رضوان3742

ناجح735936.55432.525539161536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد هاشم اسماعٌل ابودهب3743

ناجح74.55637.558.537.526438151538طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمد ولٌد محمد مصطفى3744

ناجح59.54933.5482521534161536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد هاشم هاشم3745

ناجح48.548.534.54420.519635151636طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمود حسن محمد محمود3746

ناجح5452.5304420.5201351514.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمود سٌد مهٌرى سٌد3747

ناجح45.547223221167.5341711.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمود عادل عبدالرزاق مهدى3748

ناجح56.55634.543.524.521538161238طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالرحٌم محمد على3749

ناجح63.55130.53523203371711.538طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمود على سعودى على3750

ناجح4137.523.539.520161.535131136طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمود فولى محمد فولى3751
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ناجح50.554.530.543.52620538121236طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد عبدالعال3752

ناجح42.534304520.517233111134طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد مهران3753

ناجح4437.53341.52217833141334طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عاطف فهمى3754

ناجح6551.53549.52722837151338طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمصطفى عبده برعً سٌد3755

ناجح5550.53748.53122235151236طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمنصور حسانٌن محمد منصور3756

ناجح55.541.531.54320191.537121134طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمهران حلبى مهران محمود3757

ناجح4638.530.5422217933121134طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاشجان احمد سٌد فرغلى3758

ناجح74.557385636.5262351513.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاالء احمد محمد محمود3759

ناجح8059.54058.540278381611.538طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاالء احمد منصور على3760

ناجح59.55222.534.521189.5361813.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةالهام احمد ابوضٌف محمد3761

ناجح68.55121.533.525199.537161236طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةامٌره احمد امٌن عطٌة3762

ناجح55.54622.533.520177.536161230طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةامٌره مزهر همام محمد3763

ناجح7959.5405839.527637171434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةامٌمه صالح محمد محمد3764

ناجح66482335.527199.5361711.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةامٌمه ٌحى ادم حامد3765

ناجح56.546.52132.521.517834161134طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاٌمان ابوالنعمان عبدالحفٌظ محمدٌن3766

ناجح54.54521.53221.5174.534131232طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاٌمان على محمد على3767

ناجح5648213120.5176.535161234طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد حسن احمد3768

ناجح65.554.526.540.524211361611.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاٌه حسن محمد احمد3769

ناجح665427.54427218.533181434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاٌه حسٌن محمد عبدالحغٌظ3770

ناجح5353.5234221192.534161434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاٌه حسٌن محمد عبدالعال3771

ناجح57542234.522189.5341711.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةأٌه فتحى عبد الفتاح محمود3772

ناجح5654224022.5194.534161436طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةبسمه عبدالحلٌم على محمد3773

ناجح77.555365335256.536161436طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةبسمه محمود محمد محمد3774

ناجح806040604028038161538طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةحبٌبه حسٌن محمد محمود3775

ناجح756039.557.537.5269.5381615.537طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةدعاء نادى على محمد3776

ناجح53502234.521180.533161336طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةدهب احمد عبدالرحٌم احمد3777

ناجح75.55832.551.532.5250371814.538طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةرجوى طة احمد رضوان3778

ناجح7459.5395739268.538161338طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةرغد محمد جبر احمد3779

ناجح69.546.53650.535237.536161336طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةرٌهام مختار عمر بكر3780

ناجح69.540.53047.535222.5361411.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةسماح منصور عمر عبدالعزٌز3781

ناجح75.56038.555.537.526736151334طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةسها ناصر صالح ابراهٌم3782

ناجح74.557355235.525437141436طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةشرٌن بدر موسى احمد3783

ناجح62.5463640.531.5216.532141334طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد محمود محمد3784

ناجح73.553.5395338.5257.5341514.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةشٌماء عارف شداد احمد3785
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ناجح51342338.525171.536131236طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةشٌماء علً محمد عل3786ً

ناجح613823.53428.5185331411.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةصفاء اسامه نادى محمد3787

ناجح76.550.532.55134.5245351411.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةصفاء عمر محمد احمد3788

ناجح75543853.537257.5351513.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةصفاء كمال احمد عبدالاله3789

ناجح6141.532.543.532.521136141334طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعائشه احمد حسان متولى3790

ناجح6646.534.54232221381413.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعزه كمال شٌبه امٌن3791

ناجح73.55535.55233249361315.537طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةعواطف خمٌس احمد ابوالمجد3792

ناجح554226433420036151436طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةفاتن فرٌد جاب هللا ابوضٌف3793

ناجح53.540.53442.530200.533151434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةفاطمه سٌد ابوزٌد عبدالصبور3794

ناجح71.555.533.550.533.5244.538141636طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةلبنى احمد حسن احمد3795

ناجح62.537.5343932.5205.5371716.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةلمٌاء رضوان رجب محمد3796

ناجح72.554.5345134.5246.538161536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمروه مرسى البدرى مرسى3797

ناجح50.53931.532.530.518434141334طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمنار خالد حسن احمد3798

ناجح54.537.5284230.5192.536141334طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمنةهللا عبدة محمد عبدالحفٌظ3799

ناجح80593959.538.5276381713.538طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمها البدرى محمد حسن3800

ناجح735736.54434244.5381813.538طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةمٌاده احمد عبدالحلٌم احمد3801

ناجح4435.523.533.521157.531171336طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةنادٌه عبدالرحمن زٌد عبدالرحمن3802

ناجح60.5452741.526.5200.536161334طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةنجاة احمد سٌد فرغلى3803

ناجح76.5594050.53726335181238طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةندا مجلى حسن سٌد3804

ناجح47362533.522.516434171234طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةندى شرقاوى احمد محمد3805

ناجح583728.535.523182331711.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةندى محمد سٌد غانم3806

ناجح5533213320.5162.533141336طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةنسمه حربى محمود حماد3807

ناجح68383036.530.520334171434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةنهله عبدالرحٌم حسٌن احمد3808

ناجح7556.539.555.537263.537171436طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةنهى ابراهٌم محمد سٌد3809

ناجح7355.53853.536.5256.535171636طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةنورهان احمد خلٌفه خضٌر3810

ناجح6136.5253221.517638161337طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةنورهان أحمد محمد أحمد3811

ناجح71.5523547.532.5238.537171238طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةنورهان عبدالمجٌد على ابوعوف3812

ناجح49.53223.533.521.5160351611.538طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةنورهان محمد سٌد محمد3813

ناجح806039.55740276.538171438طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةنورهان محمد كامل محمد3814

ناجح49.5362232.521161331612.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةهاجر على محمد رضوان3815

ناجح74543641.527232.5371715.536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةهبه احمد ماهر احمد3816

ناجح755135.54432237.536171534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةهبه النمٌرى عبدالرزاق عبدالرحمن3817

ناجح51.536.5243221165311711.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةهبه على رمضان احمد3818

ناجح5933.52336.523.5175.5301514.534طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةهدٌر تغٌان عبدالرحٌم تغٌان3819
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ناجح42.535223221152.531161434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةوفاء السٌد احمد احمد3820

ناجح513321322215929151434طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةوفاء كمال رشاد خلف3821

ناجح69.539.53335.526203.535161636طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةوالء احمد صبرة احمد3822

ناجح70.557.535.544.530.5238.5361515.538طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةوالء سٌد عبدالعال حسان3823

ناجح5935.525.533.522.517631161536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد حسن محمد3824

ناجح7442.5365133.523733171536طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةٌامنه هندى ٌونس هندى3825

ناجح69453753.532.523735151433طماالعتامنة تعلٌم االساسًاحمد عبد الصابور محمد همام3826

ناجح704238.548.53323231141535طماالعتامنة تعلٌم االساسًاحمد عبد العال احمد عبد العال3827

ناجح62.54538.55332.5231.5351514.534طماالعتامنة تعلٌم االساسًاحمد عبد العلٌم عبد الحلٌم عبد العلٌم3828

ناجح69.546.53953.534242.5371615.535طماالعتامنة تعلٌم االساسًاحمد عبده على شافع3829

ناجح72.549.5405136.5249.5361715.536طماالعتامنة تعلٌم االساسًاحمد عطٌه عبد الرحمن ابراهٌم3830

ناجح62.548.5354731224351615.534طماالعتامنة تعلٌم االساسًاحمد فتحى بدوى احمد3831

ناجح7356.536.5553225333171337طماالعتامنة تعلٌم االساسًبهاء الدٌن كمال سٌد محمد3832

ناجح63.5453044.532.5215.529161336طماالعتامنة تعلٌم االساسًحامد احمد محمد سعٌد3833

ناجح75.55836.547.526.524435161434طماالعتامنة تعلٌم االساسًشرٌف اٌمن عبد المجٌد ابو عوف3834

ناجح77.559.540604027738181538طماالعتامنة تعلٌم االساسًعادل رضوان محمد محمد3835

ناجح69.556394229235.536171537طماالعتامنة تعلٌم االساسًعبد الحلٌم احمد محمدٌن عبد الحلٌم3836

ناجح5648.5274831.521127151435طماالعتامنة تعلٌم االساسًعبد الحمٌد عمر علً سٌد3837

ناجح61.547.534.543.52921627141335طماالعتامنة تعلٌم االساسًعبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد محمد3838

ناجح72.55435.55736255371414.536طماالعتامنة تعلٌم االساسًعبد هللا حسن خلف محمد3839

ناجح71.546.5395736.5250.535161335طماالعتامنة تعلٌم االساسًعالء اسماعٌل محمد اسماعٌل3840

ناجح62.54036.547.529215.5351514.536طماالعتامنة تعلٌم االساسًعمر على سالمان احمد3842

ناجح77.5594059.53927537161537طماالعتامنة تعلٌم االساسًعمر هشام محمود صفوت سٌد3843

ناجح605439.558.534.5246.529151436طماالعتامنة تعلٌم االساسًماٌكل اٌمن ناشد غالب3844

ناجح77.55539.557.534.526434171436طماالعتامنة تعلٌم االساسًمحمود محمد خضر احمد3845

ناجح795939.55739.527438171634طماالعتامنة تعلٌم االساسًاروى حربى محمد أحمد3846

ناجح68.5493547.533.5233.5291513.533طماالعتامنة تعلٌم االساسًاسراء تمام عٌس تمام3847

ناجح75553951.539259.5361715.537طماالعتامنة تعلٌم االساسًاسماء طارق مصطفى محمد3848

ناجح755337.553.54025935181535طماالعتامنة تعلٌم االساسًامل انور انس محمد3849

ناجح71453455.533238.533171436طماالعتامنة تعلٌم االساسًاٌمان عبدالعال سٌد عبدالرحمن3850

ناجح664539.55537242.535161433طماالعتامنة تعلٌم االساسًاٌه عادل على محمد3851

ناجح73.54537.555.536247.535161433طماالعتامنة تعلٌم االساسًرشا احمد احمد رضوان3852

ناجح78.55238.55637.5262.535161433طماالعتامنة تعلٌم االساسًرضوى ولٌد السٌد محمد3853

ناجح68543456.537249.533181434طماالعتامنة تعلٌم االساسًسهى سامى عمران محمد3854
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ناجح75.548.531.556.537249361514.536طماالعتامنة تعلٌم االساسًشٌماء عبد الواحد على احمد3855

ناجح60.53832.553.532.521730161236طماالعتامنة تعلٌم االساسًشٌماء محمد عبد هللا احمد3856

ناجح67.55133.5553624329161433طماالعتامنة تعلٌم االساسًمروه محمد سٌد حسٌن3857

ناجح75.557.539.55838.526933161336طماالعتامنة تعلٌم االساسًمرٌم رفعت فهٌم خلٌل3858

ناجح70.547.537.55535.524633171433طماالعتامنة تعلٌم االساسًمرٌم نظمى فكرى مٌخائٌل3859

ناجح67.539.5355336.5231.532.5161635طماالعتامنة تعلٌم االساسًمنال بخٌت شحاته عطٌه3860

ناجح7960405939277371814.538طماالعتامنة تعلٌم االساسًمنه هللا حسن محمد حسن3861

ناجح79.559405940277.534171638طماالعتامنة تعلٌم االساسًمنه هللا على عبد العلٌم عبد هللا3862

ناجح77563957.540269.536161534طماالعتامنة تعلٌم االساسًمنى شعبان حسن ابو زٌد3863

ناجح6439.536.546.533219.5331513.536طماالعتامنة تعلٌم االساسًنادٌه عطٌه شحاته عطٌه3864

ناجح64.542.538.54735.522834161634طماالعتامنة تعلٌم االساسًندى عاطف حفظى احمد3865

ناجح704539.54834.523733171734طماالعتامنة تعلٌم االساسًنور الهدى محمد عبد الحلٌم بخٌت3866

ناجح674538.548.537.5236.535161634طماالعتامنة تعلٌم االساسًنورهان زارع احمد ابو ضٌف3867

ناجح56.5383938.535.5207.5301414.535طماالعتامنة تعلٌم االساسًهناء فٌصل محمد منصور3868

ناجح76.557.53950.536.526037171638طماالعتامنة تعلٌم االساسًوسام سٌد عبد الرحمن احمد3869

ناجح77.551.54051.534.5255341716.535طماالعتامنة تعلٌم االساسًوفاء سامى محمود محمد3870

ناجح673631.54032.5207281615.533طماالعتامنة تعلٌم االساسًوالء كمال الدٌن همام محمد3871

ناجح62413942.536220.533161533طماالعتامنة تعلٌم االساسًٌاسمٌن مطاوع عبد الرحمن محمد3872

ناجح56.5503352.530.5222.5321515.537طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحمن على عبدالرحمن3873

ناجح775738.558.535266351618.537طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةاحمد ٌاسر احمد عارف3874

ناجح6152355526.5229.5321616.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةاسامة ابرهٌم محمد ابراهٌم3875

ناجح48.549.534.551.525.5209.5301616.534طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةاسالم عبدالحمٌد سٌد محمد3876

ناجح57.549.5365230.5225.5291617.534طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةحسام عبدالناصر احمد ابراهٌم3877

ناجح71563452.533246.5321317.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةحسن رضوان قاٌد عبدالرحمن3878

ناجح66.550.53551.531.5235331517.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةحمدى محمد اسماعٌل احمد3879

ناجح50.549.534.54827.5210321515.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةحنفى محمد محمد عالم3880

ناجح635039.549.531233341517.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةخالد عاطف عبدالقادر ٌونس3881

ناجح50.540.5304020181251514.534طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةرضوان حسن قاٌد عبدالرحمن3882

ناجح7753.539.558.537265.5371718.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةزٌاد عبدالحافظ محمد شافع3883

ناجح78.555.539.559.539272311617.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةسٌد احمد محمد محمود3884

ناجح79594059.538.5276361718.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةسٌد حسن حامد محمد3885

له دور ثان15.518.517.519.5071261214.532طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةصقر محمد صقر احمد3886

ناجح7455.539.55839266351718.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد على عبدالرحمن3887

ناجح61.5523753.53624033161735طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةعبدالمنعم دٌاب عبدالمنعم على3888
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ناجح70.555405837260.5351718.538طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةعبده شعبان شحاتة على3889

ناجح66.55239.558.535.5252351718.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةعبده محمد شحات نصر3890

ناجح70.550.535.556.530.5243.5331417.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةعبده محمود عبدالالة نصر3891

ناجح51.553.530.545.526.5207.5301617.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةعلى خالد بخٌت على3892

ناجح47.54531.538.526188.5271516.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةعمرو خالد سٌد محمد3893

ناجح7758.54057.53827136171638طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةعمرو خالد محمد محمد3894

ناجح76.5553958.540269371517.537طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف مدٌن سلمان3895

ناجح58.5463655.533229361414.534طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمد حسنى امٌن عبدالرحٌم3896

ناجح63.5453650.535.5230.5341515.534طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن حسن عبدالساتر3897

ناجح6042365030.5218.5351416.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمد خالد احمد ابراهٌم3898

ناجح694539.55734.524534151836طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحٌم رضوان حسٌن3899

ناجح5041.532.5462919932141536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرزاق محمد حسٌن3900

ناجح77.554385638263.538151835طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر ابوالفضل محمد3901

ناجح54.539.531.543.530.5199.531131435طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمد على حسن عبدالباسط3902

ناجح574534.55232.5221351517.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمد نصر عبداللة نصر3903

ناجح5345.53249.53021033141334طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمد همام فوزى همام3904

ناجح7248.5365534245.5351516.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمود سٌد قاٌد شحاتة3905

ناجح75.5523856.538.5260.5371517.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمحمود صابر محمود سٌد3906

ناجح77.5543856.540266381417.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمدٌن نادى سلمان مدٌن3907

ناجح7851.5385838.5264381618.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمصطفى حسٌن محمد محمد3908

ناجح67.54234.5523623237151335طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةاحالم احمد فتحى احمد3909

ناجح4040.5345432.520134121235طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةازهار على حربى على3910

ناجح776039.56039.5276361614.537طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةاسراء حسن عاطف حسن3911

ناجح55.53326.544.526185.531161436طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةاسراء محمود على محمود3912

ناجح6333.53045.529201281410.534طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةامل واصل حسن مجمد3913

ناجح77.557.540593927335171436طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةامنة محمد عبدالفتاح همام3914

ناجح66.550345434.523928141334طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةاٌة على على معوض3915

ناجح80573956.537.527032161337طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةاٌثار احمد كمال الدٌن محمد3916

ناجح785538.55836.526632161335طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةاٌمان خالد عبدالمجٌد على3917

ناجح74.550.536.55838.525831151234طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةاٌمان همام فوزى همام3918

ناجح735231.556.538.5251.531141335طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةبسمة محمدٌن محمد محمد3919

ناجح77.553.5375740265351615.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةحسناء محمد حسن محمد3920

ناجح7253.5365437252.529151334طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةخلود حمودة محمد احمد3921

ناجح77.55433.5563725832151235طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةرفٌده حسن سالمان احمد3922
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ناجح65.555365639251.533151335طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةسالمى سالمة خلف عبدالساتر3923

ناجح765232.55638254.5321513.534طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةسمر عبدة شحات نصر3924

ناجح76.5553856.539.5265.530151434طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد على محمد3925

ناجح78.55936.558.539271.5351515.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةعبٌر هشام رضوان على3926

ناجح7755405639.5267.533161536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةغادة حمادة رجب عبدالمجٌد3927

ناجح53.5493750.538.5228.530141335طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةلمٌاء على حسن على3928

ناجح66.5503652.538243301413.536طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالرحمن خلف عبدالساتر3929

ناجح54453144.529203.532141334طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمنار محمد عبداللطٌف محمد3930

ناجح7853.5375839265.533161336طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمنة هللا اٌمن عبدالقادر سٌد3931

ناجح6946.53854.54024828151035طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةمنى طة اسماعٌل احمد3932

ناجح7150.535.553.533243.534161336طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةندى محمد عبدالعزٌز عبدالهادى3933

ناجح78.549.5345432.5248.532151134طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةنسمة على محمد حسٌن3934

ناجح785737.555.53926732151236طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةنورهان عبدالرزاق محمد حسٌن3935

ناجح8060406039.5279.540181938طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةهاجر حسنى محمد محمود3936

ناجح78.559405939275.538171836طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةهبة هللا محمود محمد محمد3937

ناجح8056385837269371617.537طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةهدٌر مشهور ٌونس عثمان3938

ناجح6750.53048.528.5224.5321515.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةوفاء انور حسن عوض3939

ناجح74.550.53346.528232.534161736طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةوفاء عاطف حسن عل3940ً

ناجح564731.543.524.5202.5331615.535طماالنجع المستجد االعدادٌة المشتركةوالء حنفى محمد عالم3941

ناجح66.5473350.52722428161434طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاحمد حامد سالمان شافعى3942

ناجح68.553334727.522931161534طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاحمد حمدي على عبد هللا3943

ناجح75.55633.55132.5248.5301615.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاحمد على احمد عبدالجواد3944

ناجح745731.552.532.5247.5331515.538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاٌهاب سالمه فرغلى سالمه3945

ناجح5949.5324927.5217271515.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةحسن احمد حسن مهدى3946

ناجح66.5403349.522.5211.528151634طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةحمدى عبدالمجٌد على سٌد3947

ناجح59.54935.5472521634141533طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةخالد على عثمان على3948

ناجح5951.535.54423.5213.5261415.530طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةخالد محمد على احمد3949

ناجح42.54525.542.521176.5261415.532طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةرضوان تهامى رضوان فهمى3950

ناجح5747.5314721.520424151532طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةرضوان سامى رضوان محمد3951

ناجح51.541304322.5188231715.532طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةسعد اٌمن سعد امٌن3952

ناجح5942.530.538.523193.529161534طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةسٌد خلف فرغلى محمد3953

ناجح5845.53046.523203221615.530طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةسٌد ممدوح عبدالمنعم عبدالعلٌم3954

ناجح60.552.53547.524.5220281615.534طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةعلى احمد حسن احمد3955

ناجح68.5513351.528232331616.532طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةفهمى فرج ابولٌله عالم3956
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ناجح774536.555.539.5253.5201514.534طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمحمد خالد محمد ابراهٌم3957

ناجح493331473119120151334طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالحى محمد حسٌن3958

ناجح7745.5385840258.528161438طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالمنعم على عبدالقادر3959

ناجح6337365538.5229.520151834طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمحمد فارس احمد احمد3960

ناجح6440365440234241516.534طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمحمد ناجح فتحى احمد3961

ناجح574532.554.537.5226.5261515.534طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمد عالم3962

ناجح71.536.536.55640240.5271313.535طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمحمود حسن محمد السٌد3963

ناجح6034.5365638.5225271513.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمحمود دٌاب احمد حسن3964

ناجح6836.531.55333222211610.528طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمحمود صالح سٌد جمال3965

ناجح67.541345437.523425171434طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمحمود على محمد همام3966

ناجح57.537.53654.538223.5211515.535طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمصطفى على رمضان على3967

ناجح6239355534.5225.5241515.534طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمهدى عبدهللا مهدى احمد3968

ناجح67.538345638.5234211513.534طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمهدى مصطفى مهدى احمد3969

ناجح56.538204735.5197271610.524طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةٌوسف عربى بدوى ابراهٌم3970

ناجح77604056.540273.5321717.538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاسراء بخٌت محمد محمد3971

ناجح71.540.536.55539242.527161536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاسراء حسان محمد حسان3972

ناجح5834.536.5543822125161436طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاسراء محمد على بخٌت3973

ناجح73.560405538.5267301617.538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاسراء ٌاسر محمد محمد3974

ناجح56.53834.550.524.520425141436طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاسماء زٌد محمد زٌد3975

ناجح664535.555.538.5240.526151536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاسماء عاطف بخٌت محمد3976

ناجح61.531.534.55633216.5271512.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاعتماد على احمد خالف3977

ناجح68.54537.55536.5242.5251615.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةالهام عادل احمد محمد3978

ناجح61.53832.5392920026151436طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةامل محمد محمد زٌدان3979

ناجح795840604027733151738طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةامٌره ابولٌله برعى عالم3980

ناجح72.552.537.551.533.5247.5321617.533طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاٌمان عصام مهران فهمى3981

ناجح5832.52738.522.5178.522171336طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاٌه جمال على عبٌدهللا3982

ناجح53.53626.542.522.518120171336طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاٌه سٌد عبدالعال حسٌن3983

ناجح76583958.538.527027161538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةاٌه عشرى ابوزٌد احمد3984

ناجح7647.536.555.535250.527161336طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةبثٌنه عبدالجواد احمد عبدالجواد3985

ناجح75.5584057.54027131171438طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةبسنت طارق محمد محمود3986

ناجح68.54035.54528.5217.529151538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةحفصه قذاف على محمد3987

ناجح5637.526.534.522.517721161436طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةدالٌا ابراهٌم احمد ابراهٌم3988

ناجح70383053.529.5221241716.538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةرباب طارق سٌد محمد حامد3989

ناجح785940604027731171738طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةرفٌده عبدالقادر ثابت على3990
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ناجح63.551.5385231.5236.5291517.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةساره ابوالمجد ابراهٌم سالمه3991

ناجح4733.525.539.521166.5221315.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةسحر جمال عبدالرحمن على3992

ناجح6938.533.553.533227.5241516.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةسماح بخٌت على بخٌت3993

ناجح5633.530.541.523184.5261715.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد حسن احمد3994

ناجح72.5583751.534.5253.533161536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةشٌماء فتحى اسماعٌل احمد3995

ناجح56.5352738.523.5180.5201316.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةصابرٌن احمد محمد احمد3996

ناجح6139.532.53926198261611.538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةصابرٌن رضوان محمد عبدالحاقظ3997

ناجح5334.5304322.518320141436طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةصابرٌن شافعى مهدى شافعى3998

ناجح50.53233.54522183201615.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةصابرٌن عبدالحلٌم مهدى شافع3999

ناجح765837.55339.5264371518.538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةطٌف خالد توفٌق محمد4000

ناجح65.54533.54031.5215.5351518.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةعزه عوض عارف محمد4001

ناجح403020302014020101036طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةغادة شافعى اسماعٌل شافعى4002

ناجح61.538.53447.537218.531151638طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةكوثر محمد على ابراهٌم4003

ناجح57.539304231199.532151436طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمروة احمد محمود احمد4004

ناجح76.55738.55739268331616.538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود عبدالرحٌم نعمان4005

ناجح5636.53044.53820525161336طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمنة هللا بخٌت سلمان بخٌت4006

ناجح5738344728.5204.527151636طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةمنى سٌد اسماعٌل شافعى4007

ناجح57373049.538.5212271716.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةنجوى جابر اسماعٌل محمد4008

ناجح65373052.540224.5291715.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةنسرٌن سٌد محمود سٌد4009

ناجح654236.55038.523230161534طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةنورا ابراهٌم احمد ابراهٌم4010

ناجح63.546.535.547.532.5225.531131436طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةنورة محمود اسماعٌل عبداللطٌف4011

ناجح56.53930.5412619331151834طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةنورهان على عثمان محمد4012

ناجح77.557.5375740269341518.538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةهاله على محمود فاضل4013

ناجح7349355536248311719.538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةهبه عبدالسالم محمود مهدى4014

ناجح7045375136.5239.533151838طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةهبه محمد برعى عالم4015

ناجح73493549.536242.532171836طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةهدى احمد مهدى محمد4016

ناجح63.546315234.5227321516.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةهدى محمد عبده ابوضٌف4017

ناجح60.545304830213.532161738طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةهند محمد احمد محمود4018

ناجح67.54533.54933228331615.536طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةهٌام احمد محمد احمد4019

ناجح49.533.527422417625151236طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةهٌدى احمد على قاسم4020

ناجح68.536.5303726198281715.538طماالسباٌكة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبده محمد محمد4021

ناجح5742.53136.527.5194.533151534طماالواقات االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالحلٌم عبدالاله محمد4022

ناجح6749.5314230.522038151434طماالواقات االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالعال عبدالحلٌم عبدالعال4023

ناجح66.54930.5403021636141336طماالواقات االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالمنعم محمد عبدالحلٌم4024
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ناجح58.5452835.526.5193.5331414.537طماالواقات االعدادٌة المشتركةاحمد محمود احمد محمود4025

ناجح6145.5283426194.533151435طماالواقات االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح احمد خلف4026

ناجح47.544283225176.531131335طماالواقات االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح خلف سلٌمان4027

ناجح514526332518036141137طماالواقات االعدادٌة المشتركةاسالم احمد محمد احمد4028

ناجح42.5392632.52616630131236طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌهاب عباس احمد محمد4029

ناجح46.5422636.52417532131436طماالواقات االعدادٌة المشتركةبكرى سٌد بكرى حسن4030

ناجح474027.535.522.5172.529151433طماالواقات االعدادٌة المشتركةحسام عاطف محمد احمد4031

ناجح64.540.526.53724.519335141437طماالواقات االعدادٌة المشتركةحسٌن مصباح حسٌن محمد4032

ناجح48.53626.536.524.5172301512.536طماالواقات االعدادٌة المشتركةحمدى عبدهللا عبدالاله محمد4033

ناجح43.54526.53425.5174.5311314.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةخلف هللا سلٌمان علً عل4034ً

ناجح48.53928.5352617729141434طماالواقات االعدادٌة المشتركةخلف سٌد خلف محمد4035

ناجح5741.527.537.526189.532141335طماالواقات االعدادٌة المشتركةرضوان ناجح رضوان ناجح4036

ناجح57.542.5273824.5189.529131336طماالواقات االعدادٌة المشتركةسعد ٌوسف امٌن نصٌر4037

ناجح42.533.528372516628121433طماالواقات االعدادٌة المشتركةسٌد عبدالرؤف حسٌن حسن4038

ناجح43.541.527.537.524.5174.531131433طماالواقات االعدادٌة المشتركةسٌد محمد سٌد عبدالعزٌز4039

ناجح46.539.528.536.52617733141537طماالواقات االعدادٌة المشتركةسٌد ٌحٌى احمد ابوضٌف4040

ناجح42.539.5233523.5163.5281413.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةشادى محمد مهران همام4041

ناجح44.535263324.516332141336طماالواقات االعدادٌة المشتركةشحاته سٌد خلف محمد4042

ناجح44.536.5253223.5161.521161433طماالواقات االعدادٌة المشتركةصابر محمود صابر محمد4043

ناجح50.535.52638.520.5171281313.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةصبحً الزعفرانً محمد ابوضٌف4044

ناجح4638.53036.524175331413.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد احمد4045

ناجح5539.530.53728190311213.533طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن خالد ابوالقاسم محمد4046

له دور ثان17.58.54.57.5104831121233طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد احمد حسٌن4047

ناجح61.537.527.53830194.534141634طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد محمود حسٌن4048

ناجح663630.549.532.5214.5361714.535طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن مصطفى محمدٌن سٌد4049

ناجح533130392718028151334طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدالعال شرقاوى عبدالعال سٌد4050

ناجح53.531303428.517731131433طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدالفتاح احمد عبدالفتاح على4051

ناجح45.531273320156.527121334طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدالقادر على عبد القادر سٌد4052

ناجح503328.53520166.5271312.533طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدالمنعم ٌونس محمد أحمد4053

ناجح61.5333035.52018028141232طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدالناصر ابوالمجد على عبدالحلٌم4054

ناجح58.539303825.5191331313.535طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدالناصر عبدالرحمن جمال احمد4055

ناجح72453145.530223.531141336طماالواقات االعدادٌة المشتركةعلى صابر محمود حسٌن4056

ناجح7654375636.5259.5351716.538طماالواقات االعدادٌة المشتركةعماد محمد عبدالمنعم نصٌر4057

ناجح76.556375939267.532161536طماالواقات االعدادٌة المشتركةعمر عزٌزالدٌن احمد عمار4058
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ناجح544038402219437151635طماالواقات االعدادٌة المشتركةعمرو حاتم عباس محمد4059

ناجح5634.530.53724.5182.532151437طماالواقات االعدادٌة المشتركةعمرو محمد على محمدٌن4060

ناجح5339303624.5182.5291215.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةكرٌم حسن ٌوسف حسن4061

ناجح77.556375737.5265361516.537طماالواقات االعدادٌة المشتركةماهر خلف سلٌمان خلف4062

ناجح51.540.532.54024188.5271315.537طماالواقات االعدادٌة المشتركةمحمد ابوضٌف محمد ابوضٌف4063

ناجح54.5403036.521.5182.528121135طماالواقات االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد عبدالعال4064

ناجح5635.53033.524.5179.529121234طماالواقات االعدادٌة المشتركةمحمد الهادى محمد ابراهٌم4065

ناجح77.553.538583926635171336طماالواقات االعدادٌة المشتركةمحمد اٌهاب محمد احمد4066

ناجح5333.53039.52718328151135طماالواقات االعدادٌة المشتركةمحمد خلف احمد محمد4067

ناجح5533.53038.528.5185.529161237طماالواقات االعدادٌة المشتركةمحمد خٌرى عبدالحمٌد على4068

ناجح4933.53241.530186261311.535طماالواقات االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالمنعم محمود محمدٌن4069

ناجح55.534.530.542.530193301411.535طماالواقات االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر احمد سٌد4070

ناجح63403237.526.519929151036طماالواقات االعدادٌة المشتركةمحمود حسٌن جٌالنى احمد4071

ناجح5431.52835.526.5175.526151134طماالواقات االعدادٌة المشتركةمحمود سٌد على سٌد4072

ناجح453232.54727.5184301411.533طماالواقات االعدادٌة المشتركةمحمود صالح احمد احمد4073

ناجح52.533.528.541.527.5183.5331410.535طماالواقات االعدادٌة المشتركةمصطفى صالح حسن خلف4074

ناجح65.5313043.531.5201.5301512.537طماالواقات االعدادٌة المشتركةمندى صابر حماد احمد4075

ناجح77.556395238.526332151538طماالواقات االعدادٌة المشتركةناصر محمد محمد احمد4076

ناجح44.535303324166.526161234طماالواقات االعدادٌة المشتركةولٌد احمد محمد محمد4077

ناجح6334.53551.528.5212.5291511.537طماالواقات االعدادٌة المشتركةٌحٌى عوض ابوضٌف مهران4078

ناجح5934.531.54230197331410.535طماالواقات االعدادٌة المشتركةٌسى مكرم ذكى مٌخائٌل4079

ناجح46.53334.539.528.518230151335طماالواقات االعدادٌة المشتركةاحسان على منصور احمد4080

ناجح70523448.535239.533141235طماالواقات االعدادٌة المشتركةاروه جمال عبدالناصر احمد4081

ناجح43.5373036.527.5174.528131135طماالواقات االعدادٌة المشتركةاسماء سالمه محمد عبدالعال4082

ناجح785739.559.539.5273.5361715.537طماالواقات االعدادٌة المشتركةاسماء سٌد محمد احمد4083

ناجح77.558.5405539.5270.5351715.537طماالواقات االعدادٌة المشتركةاسماء عبدالناصر حسن ابراهٌم4084

ناجح715436513925136171536طماالواقات االعدادٌة المشتركةاسماء كامل احمد احمد4085

ناجح6241.5374536221.5331713.536طماالواقات االعدادٌة المشتركةالهام اشرف محمد حسن4086

ناجح4533.530.537.525171.529141235طماالواقات االعدادٌة المشتركةامانى خالد احمد محمد4087

ناجح70.54533.557.537243.5371516.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةامانى محمود محمد محمود4088

ناجح77.5604059.540277351818.538طماالواقات االعدادٌة المشتركةامانى ٌحٌى عارف حسب النبى4089

ناجح65.537.53442.526205.532151636طماالواقات االعدادٌة المشتركةامل حاتم سٌد أحمد4090

ناجح57.5382633.52017530141434طماالواقات االعدادٌة المشتركةامل سٌد محمد حسن4091

ناجح66.538.526352419030141636طماالواقات االعدادٌة المشتركةامل عبدالواحد شحاته حسن4092
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ناجح62.53725.538.521.5185281514.535طماالواقات االعدادٌة المشتركةامنٌه عبدالفتاح محمود محمدٌن4093

ناجح714832.55133.523631161336طماالواقات االعدادٌة المشتركةامنٌه محمد احمد محمد4094

ناجح53362635.521171.532161235طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌات احمد احمد محمد4095

ناجح694530.54427215.5331514.536طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌرٌن بخٌت جرجس رزق4096

ناجح66392738.523193.530151634طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌمان ابوضٌف سٌد عبد الرحمن4097

ناجح6041.526.542.523193.528151433طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد عبدالعزٌز فرغل4098

ناجح54322533.521.516625141535طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌمان سٌد حسن محمد4099

ناجح55.536293521176.5291214.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌمان عرابى محمد محمد4100

ناجح64.539.530402720130121633طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود ابراهٌم محمود4101

ناجح60.53828.537.525189.532131735طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌه حسٌن محمد محمود4102

ناجح78.556.54059.539.5274361617.537طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌه مجدى حسٌن حسن4103

ناجح47.533.52432.520157.529141334طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌه محمد حسٌن سٌد4104

ناجح533328.53521.517132131634طماالواقات االعدادٌة المشتركةاٌه مصطفى احمد محمد4105

ناجح65.532.52841.528.519634131535طماالواقات االعدادٌة المشتركةبسمه عادل عبدالحلٌم عبدالعال4106

ناجح49.533263623167.528141436طماالواقات االعدادٌة المشتركةتنسٌم سٌد عبدالحلٌم عبدالعال4107

ناجح66382738.522.5192371615.537طماالواقات االعدادٌة المشتركةتغرٌد ٌاسر حسانٌن احمد4108

ناجح413321.53020145.525121335طماالواقات االعدادٌة المشتركةجنٌنه ناجح خلف هللا عبدالمغٌث4109

ناجح43342240.522161.527131233طماالواقات االعدادٌة المشتركةحسناء معتصم حسن عامر4110

ناجح6847.523.546.531.521735151134طماالواقات االعدادٌة المشتركةدالٌا محمد احمد محمد4111

ناجح71.55837.55336.5256.535161535طماالواقات االعدادٌة المشتركةدٌنا احمد محمد احمد4112

ناجح59.530.52338.526.517829141336طماالواقات االعدادٌة المشتركةدٌنا عبدهللا عبدالاله محمد4113

ناجح483623.54027174.529141235طماالواقات االعدادٌة المشتركةدٌنا محمد محمد احمد4114

ناجح58.5362540.527.5187.530141236طماالواقات االعدادٌة المشتركةرانا حمدى محمد محمد4115

ناجح49.532.522.540.52416929131334طماالواقات االعدادٌة المشتركةراندا عبده عبدالحمٌد على4116

ناجح47.53225.540.520.516630141435طماالواقات االعدادٌة المشتركةرانٌا محمد على محمد4117

ناجح5332.52639.524.5175.528131336طماالواقات االعدادٌة المشتركةرحاب احمد ابراهٌم عبٌد4118

ناجح49.531.52237.524.516524131133طماالواقات االعدادٌة المشتركةرحمه زكرٌا ثابت احمد4119

ناجح654527.54530212.534131237طماالواقات االعدادٌة المشتركةرحمه محمد كمال الدٌن محمد4120

ناجح50.535.522.541.525175331411.535طماالواقات االعدادٌة المشتركةرضا محمود عبدالمنعم محمد4121

ناجح5337.52341.522177271511.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةرٌهام احمد حسن محمد4122

ناجح5336.521.544.528183.534151235طماالواقات االعدادٌة المشتركةرٌهام صالح محمد احمد4123

ناجح60.542.52951.534217.537151437طماالواقات االعدادٌة المشتركةزهٌره عبدالرؤف خلف سلٌمان4124

ناجح7054.530.553.536244.5341413.536طماالواقات االعدادٌة المشتركةساره احمد احمد سٌد4125

ناجح50.53624.54625.5182.5301314.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةسماح على منصور احمد4126
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ناجح6337.5304428.520336141435طماالواقات االعدادٌة المشتركةشاهندا احمد جٌالنى احمد4127

ناجح5938.524.542.523187.528121134طماالواقات االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد احمد محمد4128

ناجح62.53825.544.526196.531131036طماالواقات االعدادٌة المشتركةشٌماء طارق محمد محمدٌن4129

ناجح6338264525.5197.534141136طماالواقات االعدادٌة المشتركةصابرٌن همام عبدالحافظ همام4130

ناجح72.53931.546.530.522036151637طماالواقات االعدادٌة المشتركةصفاء حسنى ابوالنعمان محمد4131

ناجح583728412318730131036طماالواقات االعدادٌة المشتركةعلٌاء طارق محمد محمدٌن4132

ناجح463626402317127121034طماالواقات االعدادٌة المشتركةغاده خلف هللا محمد محمود4133

ناجح59.540304424.5198351411.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةفرحه محمد سٌد محمود4134

ناجح73.549.5305134238381415.536طماالواقات االعدادٌة المشتركةفرحه ناجح شحاته حسن4135

ناجح4435.522.535.520157.524121435طماالواقات االعدادٌة المشتركةفلاير سلٌمان عامر حسن4136

ناجح45.534.52438.520.516324.5121334طماالواقات االعدادٌة المشتركةكرستٌنا صالح ابراهٌم عطاهللا4137

ناجح54.532.52540.521173.5261312.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةلقاء جافر فوزى ابوغازى4138

ناجح50.53325.540.521170.534151234طماالواقات االعدادٌة المشتركةلؤلؤة ابوضٌف محمد ابوضٌف4139

ناجح47.535264321.517327.5141235طماالواقات االعدادٌة المشتركةمرتٌنا عجاٌبى سامى عطٌه4140

ناجح563527.544.521.5184.5271411.533طماالواقات االعدادٌة المشتركةمروه محمد راشد ابوشوشه4141

ناجح56.5362747.526.5193.532131234طماالواقات االعدادٌة المشتركةمنار احمد حسن محمد4142

ناجح453625.54422172.528131034طماالواقات االعدادٌة المشتركةمنار احمد سٌد محمود4143

ناجح56.534.52941.522.518433131034طماالواقات االعدادٌة المشتركةمنار شحاته محمود احمد4144

ناجح613325.54225186.5351311.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةمنار عادل داخلى احمد4145

ناجح53.53428.5422218035131335طماالواقات االعدادٌة المشتركةمنار محمد حسن رشوان4146

ناجح6140.5284724200.534131435طماالواقات االعدادٌة المشتركةمنه هللا كمال الدٌن محمد محمد4147

ناجح68.546.531.55329228.537151337طماالواقات االعدادٌة المشتركةمى محمد محمد نعمان4148

ناجح53.54126.541.524186.528151237طماالواقات االعدادٌة المشتركةمً ٌاسر محمد محمد4149

ناجح443222.53420.5153291310.533طماالواقات االعدادٌة المشتركةنادٌه محمود محمد احمد4150

ناجح51.532.52337.521.5166291310.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةناهد سالمه سعد محمد4151

ناجح65.534.52741.522190.533141035طماالواقات االعدادٌة المشتركةندا محمد سلٌمان همام4152

ناجح5133253521165251510.533طماالواقات االعدادٌة المشتركةندى محمد عبدالعزٌز محمد4153

ناجح5141.525.537.522177.5291314.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةنصره محمد عبدالعال احمد4154

ناجح5241.5253622.5177301315.535طماالواقات االعدادٌة المشتركةنفٌن عطاهللا شوقى ابراهٌم4155

ناجح55.541.5274028.5192.5321415.533طماالواقات االعدادٌة المشتركةننسى احمد ابراهٌم عبٌد4156

ناجح60.555.5314430221321611.534طماالواقات االعدادٌة المشتركةنور الهدى سٌد محمود حسٌن4157

ناجح75.550.5315535.5247.531161134طماالواقات االعدادٌة المشتركةنورا رمضان شحاته حسن4158

ناجح494223.538.520173301513.533طماالواقات االعدادٌة المشتركةهاجر محمود صابر محمد4159

ناجح5442.521.536.521175.5321311.537طماالواقات االعدادٌة المشتركةهاله عٌسى محمد احمد4160
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ناجح44452137.522169.529131234طماالواقات االعدادٌة المشتركةهاله مجدى احمد سٌد4161

ناجح67.54523.53723.5196.531141034طماالواقات االعدادٌة المشتركةهبه احمد حماد احمد4162

ناجح69.548.532.55033233.5321611.537طماالواقات االعدادٌة المشتركةهبه احمد على محمد4163

ناجح7246.5325333236.531141437طماالواقات االعدادٌة المشتركةهدٌر احمد على محمد4164

ناجح503423.53423164.529141334طماالواقات االعدادٌة المشتركةوفاء طلعت محمد احمد4165

ناجح51.539.52236.520.517029151234طماالواقات االعدادٌة المشتركةوالء بكرى محمد خالف4166

ناجح8057.539.5604027736171638طماالواقات االعدادٌة المشتركةوالء سٌد على معبد4167

ناجح57.536344227196.527131032طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف محمد حسن4168

ناجح8059.5406039.527937171437طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةاحمد عصام عزاز ابو رحاب4169

ناجح574230433120326151033طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةاحمد وائل محمد شحاتة4170

ناجح61.54228.5433020526151132طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةاٌهاب ٌاسر شحاته ابوالحمد4171

ناجح684530.54131215.531161233طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةحسن اللٌسى ابوالمجد حسن4172

ناجح664831.540.53021631161234طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةحسٌن عبدالرحٌم جابر حسٌن4173

ناجح49423032.523176.528141132طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةحسٌن محمود حسن على4174

ناجح5936.5303928.519326131131طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةشحاته ٌاسر شحاته أبوالحمد4175

ناجح4536.5304229182.528151333طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعادل مندوه شحاته محمد4176

ناجح75.553365134249.535161335طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعبد الحافظ عزالدٌن عبدالحافظ سلٌمان4177

ناجح68.538.533.54225.520828161233طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن اٌمن محمد عثمان4178

ناجح613733.54126.519929151135طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن محمد محمد احمد4179

ناجح7354.53848.53324736141233طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد محمد عل4180ً

ناجح72.55536.551.536.525236161133طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محى الدٌن محمد محمد4181

ناجح62.54535.543.528.5215321410.532طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ناصر عبدالسمٌع عبدالرحٌم4182

ناجح63.537.531.542.52920427131333طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن هواري احمد حسن4183

ناجح7857405739.5271.536151235طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ٌسٌن احمد سلٌمان4184

ناجح6838.53546.532.5220.531121133طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعبدالرزاق احمد احمد سلٌمان4185

ناجح73483648.531236.533151336طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعبدالعا طى صابر عبد العاطً محمود4186

ناجح76.55837.55638266351611.535طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز عل4187ً

ناجح555435.550.531.5226.531141033طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعدلى خالد عدلى صدٌق4188

ناجح5859.52535.523.5201.526151334طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعالء محمد فوزى محمدٌن4189

ناجح7551.53044.528229341614.535طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعمرو خالد مهران عطٌه4190

ناجح74.551.5374533.5241.5341614.536طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةفام رائد بخٌت عطا هللا4191

ناجح53.54834.5473021329141334طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمازن مرتضً اسماعٌل محمد4192

ناجح51.534.523.53422.516627141033طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحسن عاطف محمد محمد4193

ناجح72.546.537.546.525.5228.532161233طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالرحٌم مرع4194ً
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ناجح504231.53320.5177321711.533طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحمد حسن محمد سالم4195

ناجح57482635.524190.524161034طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحمد سلٌمان عبدالسمٌع عبدالرحٌم4196

ناجح6745.533.53423203271511.535طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحمد طه احمد سلٌمان4197

ناجح63.5553042.52421532151334طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحمد فٌصل ابراهٌم عبدالعال4198

ناجح68.55635.545.524.523031161136طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى عامر سلٌم4199

ناجح62.550.535.54129218.530141133طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحمد مظهر محمد مرعى4200

ناجح7357.5394533247.530171435طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحمود عصام فتحى على4201

ناجح66.5543438.530223301412.533طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحمود كمال عبدالساتر صبره4202

ناجح69.5513340.526220341511.533طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمصطفى شعبان محمد مصطفى4203

ناجح6751323926.5215.5301513.532طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد مصطفى خلٌفة4204

ناجح60.5452835.52219131161333طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمٌنا وفقى صفوت شحاتة4205

ناجح72.55939.553.538.5263371813.535طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةنور سٌد عدلً سٌد4206

ناجح54.554.53745.535226.5341713.532طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةولٌد عبدالخالق دنقو عبدالخالق4207

ناجح54492640.522191.5311512.531طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةٌسى ماهر حلٌم ٌوسف4208

ناجح42.545.524.53722.517229151433طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةٌسٌن طه ٌسٌن محمد4209

ناجح766040583927336151433طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةآ ٌه رمصان محمد مصطف4210ً

ناجح65.55028.5353020932151131طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةابتسام محمد راشد احمد4211

ناجح756039.55437.526635161433طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةابتسام محمود ابو الٌسر سٌد4212

ناجح72533640.527228.535151131طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةاسماء علً محمد ابراهٌم4213

ناجح806040584027836161333طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةامل حسن محمود محمد4214

ناجح70.556.53445.531.5238351613.532طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةامٌرة خلف على سالم4215

ناجح7650.5303928223.5341512.532طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةامٌرة صا بر على بخٌت4216

ناجح65363235.522190.5311511.532طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةبخٌتة خلٌفة مصطفً خلٌفة4217

ناجح725740533625836161433طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةبسمله سٌد عبدالحلٌم بخٌت4218

ناجح79.559.5405840277371715.534طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةجهاد تمام محمد تمام4219

ناجح73.558.535.555.532255371715.534طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةحٌاة مختار محمد عبد العال4220

ناجح424522.535.520.5165.5321511.533طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةخلود احمد محمد ابوضٌف4221

ناجح614925.54129205.5311511.533طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةدالٌا عبدالعزٌز عبدالغفار عل4222ً

ناجح69493142.527218.534161132طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةدالٌا مصطفً مسلم عبدالرحٌم4223

ناجح57.548.52439.526195.5301611.533طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةرانٌا حازم عبدالمعز حسن4224

ناجح62.540303331.5197291510.533طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةرضوه محمد محمد مرس4225ً

ناجح544526.534.526.5186.531151332طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةرضوه نور راشد احمد4226

ناجح77.557.5405840273361714.534طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةروٌدا حسن شمندي احمد4227

ناجح7349.53850.53724834171332طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةرٌهام على عبد العال على4228
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ناجح64.541323730.520534161231طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةزهرة صالح سٌد سعٌد4229

ناجح57.539303429.519029151031طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةساره منازع عبد العال على4230

ناجح6036.53133.52418533161231طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةسمرة ابوالسباع علً حسٌن4231

ناجح7355.53950.53725534171432طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةشروق مؤمن عطٌفى عبد الوارث4232

ناجح74.551395236.5253351611.531طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةشرٌن سالم سالم ابراهٌم4233

ناجح68.54534.54132.5221.534161131طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةشهد سمٌر عبد اللطٌف على4234

ناجح71483350.533.523634161233طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالخالق عبدالعاطى عبدربة4235

ناجح776040553827036161332طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد صالح حسٌن4236

ناجح62.545333222.519531151032طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةصابرٌن خالد ابو الٌسر سٌد4237

ناجح765739.547.536256351612.533طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةعال محمد عمران حسانٌن4238

ناجح51.535.524.531.52516832141131طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةكرٌمه حسٌن محمد محمد4239

ناجح5235.524.532.524168.534161032طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةكرٌمه محمد صدقى عبد العال4240

ناجح724039443623135161331طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمارتٌنا عماد صفوت شحاتة4241

ناجح5333.535.534.536192.533141232طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمرٌم ظرٌف عبدة زاخر4242

ناجح67.5453945.53523230141133طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمنه سٌد مقبل حسٌن4243

ناجح61.536324329201.532171031طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمٌاده عبد الناصر علٌوه سلٌم4244

ناجح65.550.531432721734161030طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمٌاده ناجح عبدهللا سٌد4245

ناجح66.5452738.52420130161032طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمٌسون محمود احمد سالم4246

ناجح584026.534.529.5188.5331610.531طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةنجالء محمد على احمد4247

ناجح66.531323928.519734141332طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةنجوى وجٌة فرٌد جرس4248

ناجح6946334728223291610.531طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةندى اشرف محمد سالمه4249

ناجح64.54031.539.533208.532161032طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةندى حسٌن سالمه عثمان4250

ناجح765739.556.537.5266.5341712.533طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةندى عادل محمد تمام4251

ناجح66.537273928197.528151331طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةندي عبدالحمٌد محمد سٌد4252

ناجح67.536.536.542.53121432151132طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةنسمة جاب هللا شحاتة ٌمنى4253

ناجح7446384330.5231.5341610.534طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةنورهان حسٌن علً حسن4254

ناجح79604058.540277.5331711.534طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةهاٌدي عبداللطٌف سلٌم حسن4255

ناجح63.545.5324029.5210.5321410.532طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةهدى محمود أحمد محمد4256

ناجح77.5584051.539266331613.533طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةهناء عزوز محمدعزوز سالمه4257

ناجح79.559.54059.539277.535171535طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةوسام اسماعٌل ابودهب هدٌه4258

ناجح714638.534.524.5214.530.51710.535طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةابانوب كرٌم سمٌر ناشد4259

ناجح775639.551.537261361610.537طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاحمد اٌمن زكى محمدبن4260

ناجح57.541.53040.522.519229151037طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاحمد بخٌت عبدالغنى قاعود4261

ناجح7755.5405834264.536151034طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاحمد جالل الدٌن احمد معبد4262
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ناجح6945325230.5228.5271610.536طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاحمد حسن محمود على4263

ناجح63.542.53046.525207.526161036طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاحمد عبد الراضى محمد عبدالمجٌد4264

ناجح503830402218023141035طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاحمد على عبدالجواد سلٌمان4265

ناجح67.551.533.54632.5231341410.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاحمد عمر سٌد عمر4266

ناجح79.560406040279.5361712.537طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد سعٌد سعدهللا4267

ناجح72573953.536.525832151037طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد نعمان عثمان4268

ناجح5938.5304324194.5271610.532طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاسالم سٌد شلقامى حسن4269

ناجح50.542313624.5184311410.536طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةامٌر عبد العلٌم مهران تمام4270

ناجح6545303926205331610.535طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاندراوس جمٌل كرمى فهٌم4271

ناجح69453546.526.522231161137طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةبسام محمود عبدالعال محمد4272

ناجح473327342216329141034طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةبكر عبدالرحٌم عبداللطٌف ابراهٌم4273

ناجح52.547.532.537.52219227141030طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةتمام احمد تمام محمد4274

ناجح4940.526.53623.5175.527151031طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةثابت محمود تمام ثابت4275

ناجح45.5512736.523.5183.532151136طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةجرجس سامى اسحق مٌخائٌل4276

ناجح5252.5273825.519532151135طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةجرجس عٌاد عبدهللا ٌوسف4277

ناجح785537.55740267.5341614.537طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةحسام الدٌن عالء محمد احمد4278

ناجح74.554.5313929.5228.535151235طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةحسام حسن محمد محمد4279

ناجح54512537.525.519329151136طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةحسام عبدالفتاح خلٌفه عباس4280

ناجح53.546.5253425.5184.523131032طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةحسن ابو الفتوح محمد ابوسلطان4281

ناجح59463035.526196.5231410.537طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةحسن صابر على عامر4282

ناجح70.549.53050.529229.529141035طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةحمدى عصا م ابوضٌف محمد4283

ناجح66.5463039.52520731161135طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةزكرٌا عامر محمد على4284

ناجح60.53828.53521.5183.5301611.534طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةزٌاد كرم جابر محمد4285

ناجح56.5392335.524178211511.535طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةصبر ى انو ر سٌد احمد4286

ناجح77.557.538583927035161237طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةصالح الدٌن محمود زكى عبدالحلٌم4287

ناجح7657.53753.537.5261.536151138طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةطالل عبد الصبور ابوزٌد احمد4288

ناجح72.548.533493023333171134طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعبدالحكٌم جمال محمود حسانٌن4289

ناجح725635.55733.5254321611.539طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد اشرف عبدالحمٌد عباس4290

ناجح53.54725.53521.5182.527141030طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد عبدالعال احمد عبدالحمٌد4291

ناجح6657.526.537.524.521234141035طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمود عبد الرحمن احمد4292

ناجح645428.53927212.527141134طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد مشعال جادالكرٌم4293

ناجح615430402621127151138طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعثمان عاٌد عتمان على4294

ناجح4846283727.5186.529141134طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعصام اشرف رضوان سٌد4295

ناجح7556.537.54738.5254.534151136طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعلى عبد الحمٌد على عبد الحمٌد4296
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ناجح69553539.532.523127161138طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعلى عبدالرحٌم خلٌفه عباس4297

ناجح62.5523140.530.5216.531151137طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعلى فرغلى على سٌد4298

ناجح76.554.533.55439.5258321615.536طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعمر جمال عبد الرحمن محمد4299

ناجح78583744.535.525334151136طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعمر عبدالرزاق ثابت عبدالرحٌم4300

ناجح5638.52838.529.5190.5291611.534طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعمرو احمد خٌري سٌد4301

ناجح71.553.5304935.5239.530161135طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعمرو السمانى محمد على4302

ناجح49.538.524.53423.517028141135طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعمرو سٌد خلف سٌد4303

ناجح444024.53424.516730.51211.537طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةفا دى منصور ناصر دوس4304

ناجح5439.5273528183.530121032طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةفارس سعد على سٌد4305

ناجح684632.544.53622731141138طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةفارس محمد محمدٌن عل4306ً

ناجح7046.5304534225.5331611.535طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةفام بدٌع فام بدروس4307

ناجح6748.530.547.531.522532151137طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةفهد سٌد مصطفى تما م4308

ناجح61.547.532.545.531.5218.531.51711.535طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةكٌرلس نادر ٌعقو ب سعٌد4309

ناجح73.55736.55135.5253.532141539طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمادح على محمدٌن محمد4310

ناجح605035503523031.5141336طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمارٌو ثروت تامر عطٌه4311

ناجح7658.539.555.539268.531151137طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمازن بلٌغ حمدى محمد4312

ناجح655531.54332226.529151137طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد ذكً عبد الحلٌم4313

ناجح5649.531.541.529.520828151134طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد انور على محمد4314

ناجح74.55839.556.537.526630171238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد بخٌت عبدالغنى عبدالاله4315

ناجح70.557.539.556.538.5262.530171136طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد جابر ابوضٌف محمد4316

ناجح7959.539.558.539.5276351611.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال احمد سٌد4317

ناجح4739223824.5170.5271611.535طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد حسنى محمد عبد هللا4318

ناجح7558.536.551.536257.535151339طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن على بخٌت4319

ناجح70.55735.543.530236.534141337طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد خلف هللا حسن عمر4320

ناجح63513440.529217.5331312.532طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد سعد عبد الغنى قاعود4321

ناجح73563640.528233.5341612.533طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد عصام عمر جاد4322

ناجح6454.528.537.527211.535151336طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد عماد محمد على4323

ناجح69.556323831.522735161337طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد مرعى حماد مرعى4324

ناجح72.555.534.53934235.531151337طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد مؤمن سٌد محمد4325

ناجح6354334029219291311.534طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد نا صر سٌد محمد4326

ناجح4839.52734.521.5170.528141133طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر عمر سلٌمان4327

ناجح78.557405739.5272351612.536طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمود ابراهٌم محمد بخٌت4328

ناجح7653.53644.535245351714.536طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد سروت محمد4329

ناجح8060406040280361412.537طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمود اشرف محمود محمد4330
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ناجح575632.541.527.5214.5311212.536طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمود حمدى محمد سٌد4331

ناجح725836.54936.525233141235طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمود سٌد احمد محمود4332

ناجح584832.54828214.532141237طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمود سٌد محمد سٌد4333

ناجح69.555.535.55135246.5361510.537طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمود عاٌد عبد الرسو ل عقد ه4334

ناجح53.541.53039.530.519533161036طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالساتر محمود حسانٌن4335

ناجح60.54528.53825197331510.534طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمحمود هانى مشعال جادالكرٌم4336

ناجح54.548.530.53826.519831.5151239طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمٌنا جمٌل ملك جرس4337

ناجح52.54931.5402619931151231طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةهمام محمد محمد همام4338

ناجح7553.533.552.538.525327161135طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةولٌد عرفان منصور عبدالرزاق4339

ناجح483321.530.52916226.5151134طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةٌسى اشرف نصحى قلته4340

ناجح57453041.531.520529151036طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةٌسى مجد ى حسنى استمالك4341

ناجح483222.53224158.521141036طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد عبد الرحمن محمود4342

ناجح4439.52736.53217929151239طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاسراء حسن محمد على4343

ناجح75.557.539.55639267.532161239طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاسراء عادل على عامر4344

ناجح55.54828.5413320627161239طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاسما ء صال ح الدٌن فارو ق محمدٌن4345

ناجح695336.53738233.534161238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاسماء احمد حسان محمد4346

ناجح725637.55138254.533161238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاسماء احمد محمد عبدالعال4347

ناجح58.54530.53729.5200.531151238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاسماء جابر شلقامى حسن4348

ناجح654530.53732.521028151138طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاسماء عاطف ابراهٌم عبدالحلٌم4349

ناجح76.556.539.552.53826331171338طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةامل ناجح موسى حسن4350

ناجح66.5452842.52520729161138طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةامنٌه سٌد العارف احمد4351

ناجح8060406039.5279.533171240طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةامنٌه نصر الدٌن سنو سى عمر4352

ناجح59.5473036.532.5205.531181140طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةامٌرة محى الدٌن ابوضٌف عثمان4353

ناجح79584058.540275.534.51812.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةانجى جرجس عٌسى بخٌت4354

ناجح7859.5406039276.535.5181440طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاٌرٌنى رسمى فهمى شنو ده4355

ناجح4857.53243.53321433.5181238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاٌرٌنى نبٌل عبد هللا ٌوسف4356

ناجح5654.53145.529.5216.528171238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاٌمان عالءالدٌن سلٌمان عمر4357

ناجح79603959.540277.5351712.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاٌه عمادالدٌن مهران محمد4358

ناجح61453743.525211.531171338طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد عبد الجواد حسن4359

ناجح63.54531.543.526.5210341813.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةبسمه شرقاوى غثمان على4360

ناجح60.5453440.522.5202.5301713.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةجهاد على محمد على4361

ناجح805939.550.538.5267.5351713.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةجٌهان السادات على عٌسى4362

ناجح66.540.52833.524.519332161540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةحسناء الزعٌم محمد ابوزٌد4363

ناجح46.54224.541.520.5175301612.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةحكمات عبد الرحمن احمد رجب4364
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ناجح55.546284525199.530171340طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةخلو د محمد احمد بخٌت4365

ناجح77.55336.549.532248.5341712.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةدعاء هشام خضٌرى شافع4366

ناجح50.539253821173.527.5181538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةدمٌانه مٌال د ظرٌف ٌوسف4367

ناجح77.556385035.5257311813.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةدٌانه عماد رفعت بخٌت4368

ناجح6648.531.54631223341813.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةدٌنا عاطف عوض فرغلى4369

ناجح5646.52642.52119231171938طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةدٌنا فتحى محمدٌن خلف4370

ناجح76.558.536.55439264.5351818.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةرحاب ابوضٌف عبدالجواد سٌد4371

ناجح69.5453143.523.5212.5331717.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةرحاب عبدالقادر محمدٌن خلف4372

ناجح585033.54824.521430181938طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةرحمه محمد فتحً السمان4373ً

ناجح695436.55432.5246321814.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةرنا سعد سٌد محمد ٌن4374

ناجح77.558.539.555.537.5268.5361915.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةروشان عمر سنوسى عمر4375

ناجح7558.539.554.539266.534191540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةروفٌده صبرى قبٌصى حسن4376

ناجح7047354332.5227.532171540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةرٌم بهاء فاروق عبدالال ه4377

ناجح79604059.540278.5361817.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةرٌم جمال محمد احمد4378

ناجح70.55135.548.534239.5321616.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةرٌوان على عارف السمانى4379

ناجح5951.530.537.522.5201301610.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةزهر اء احمد تما م محمد4380

ناجح72.555.535.54833.5245351810.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةزهراء عالم احمد محمود4381

ناجح66.554.53139.530221.5341614.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةسحر احمد عاٌد خالف4382

ناجح6753344731.5232.5301610.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةسلوى احمد حسن عبدالقادر4383

ناجح724932432422033171238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةسها محمد عبد النعٌم قا عود4384

ناجح61.545.5304123.5201.527171238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةشروق ناصر على بخٌت4385

ناجح44373040.521172.531171238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةشهد احمد عا طف جا د الكرٌم4386

ناجح755735523625536171040طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةشهد هانى جمال سالم4387

ناجح7358.53650.533251341610.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةشٌما ء ابوزٌد عبد العال حسن4388

ناجح80604058.539277.5371712.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةشٌما ء محمود احمد خلف4389

ناجح58403038.523.519032171138طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةشٌما ء ناصر عبد الجو اد حسان4390

ناجح71.55437.5453524333171138طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةشٌماء صابر عثمان عمار4391

ناجح605235.546.534.5228.5331710.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةشٌماء قبٌصً علً دٌاب4392

ناجح4445303721.5177.527151038طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعال سند ابو ضٌف على4393

ناجح68.551.53745.530.523334161040طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةعلٌا ء انور غالب عطٌفى4394

ناجح56463038.522192.534171038طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةفبرونٌا ثروت وٌصا حكٌم4395

ناجح52.553.53135.522194.5301610.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةفرحة عبد اللطٌف خٌرى عبد اللطٌف4396

ناجح7757.5405036.526137181240طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةفرحة على عثمان محمد4397

ناجح63.54835.54823218331710.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةفرحه ابوخلٌل عبدالمنعم ابوخلٌل4398
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ناجح70.555.5364934245341710.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةفرحه على صا بر احمد4399

ناجح76.555385134254.5351812.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةلبنى عاطف قبٌصى موسى4400

ناجح66.5453045.52821526.5181138طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمرٌم ٌوسف عزت تاوضروس4401

ناجح75.556344532.524331.5171238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمهراتى جورجى عزٌز ٌوسف4402

ناجح8058375337.5265.530181238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةمٌرنا وجٌه فهٌم مكسٌموس4403

ناجح775638.55636263.531181440طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةنادٌن اسامه محمود محمد4404

ناجح8059.5405139.5270371614.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةنانسى محمد عمران ادرٌس4405

ناجح6048.53046.527.5212.530161238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةندا نورالدٌن ابوضٌف حسٌن4406

ناجح6449.530.53726.5207.531171438طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةندى صابر محمد ابراهٌم4407

ناجح71452537.528206.527151338طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةندى عصام ابراهٌم سٌد4408

ناجح75.554.537.55037254.5371812.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةندى غالب عبدالحلٌم سٌد4409

ناجح745837.550.536256341812.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةنور هان محفوظ محمد احمد4410

له دور ثان00000000020طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةنورا على محمد عبد اللطٌف4411

ناجح8059.537.555.535267.5341710.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةنورالهدى جالل الدٌن احمد معبد4412

ناجح76.552.535.54633.5244331613.540طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةنورهان احمد حسن عبدالقادر4413

ناجح7859.539.55539.5271.534181238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةنورهان صالح احمد على4414

ناجح69.546.53442.531223.532151238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةهبه خلف هللا جابر عبداللطٌف4415

ناجح71.546.5314331.5223.526171238طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةهبه عصا م بخٌت ا حمد4416

ناجح60.546303729.520335171038طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةهدى ٌاسر على عبد الرحمن4417

ناجح56.538.524352517929161038طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن تمام فتاح تمام4418

ناجح80604058.539277.5391719.538طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عمر محمد عبدالعزٌز4419

ناجح74.546355134.5241321718.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرابانوب ارمٌا ظرٌف دوس4420

ناجح69.541315034225.5331718.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرابانوب صادق كامل حسب هللا4421

ناجح57.545.5304831212321517.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراحمد بخٌت سٌد احمد4422

ناجح704736.55336.5243361518.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراحمد حسن عبد النعٌم محمد4423

ناجح50.540.5264330190291717.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراحمد خلف زكى خلف4424

ناجح67.5453753.53724034161939طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراحمد سٌد احمد عبد الحلٌم4425

ناجح77.54737.55539.5256.5331718.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراحمد فرج فوزى ابوغازى4426

ناجح424227.546.527185321717.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراحمد كمال احمد همام4427

ناجح5039.5243723173.5321617.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراحمد محمد عادل محمد4428

ناجح60.53826.54328196321617.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراحمد محمود فرغلى رٌان4429

ناجح60.537.524.542.527.5192.5281717.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراسالم محمود احمد همام4430

ناجح5035.525.543.529183.531.51517.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراشرف معٌن سمٌح حكٌم4431

ناجح59.53626.549.531202.531.51717.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمربافلى ٌوسف نصر دوس4432
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ناجح654230.550.532.5220.533151739طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمربهاء بسطا ولٌم بسطا4433

ناجح74.5503850.538.5251.532.51719.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمربٌشوى مجدى ولٌم بسطا4434

ناجح54.545.5274326.5196.5281718.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرحاتم جمال عبد الحمٌد سٌد4435

ناجح6047.53642.527213291617.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرحافظ احمد علً محمود4436

ناجح72.545.524.54227.5212331718.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرحسٌن على حسٌن على4437

ناجح735333.546.530236351618.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرخالد انور محمد حسن4438

ناجح6846.52745.529216361517.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمررائد محمد محمود تمام4439

ناجح55.54522.54130.5194.532171438طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمررفاعى سلٌمان عساوى هاشم4440

ناجح6047.526.542.532.520932161539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرزٌاد سٌد محمود كرم هللا4441

ناجح78.5603958.539.5275.532171538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرزٌاد عالء الدٌن احمد عبد الحلٌم4442

ناجح60.549.531.54434219.531161539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرزٌاد ناصر ابوزٌد احمد4443

ناجح75.54533.546.536.5237311817.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرعبد الرحمن عرفان ناجح عارف4444

ناجح734839.54332235.533181539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرعبد العزٌز جمال فرغلى سٌد4445

ناجح563522.53725.517630171638طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرعلى الطٌب على محمود4446

ناجح6847.530.543.535224.534181439طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرعلى محمد على عبد العال4447

ناجح57.54625.53931.5199.5351813.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرعلى محمد محمد ابوزٌد4448

ناجح59.549.526.54034209.527181539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرعمر اشرف سٌد عبد الرحٌم4449

ناجح67.551.5324833.5232.5311815.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرفادي صبري وهٌب ملٌك4450

ناجح70.556334737243.534181539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرفارس عبدالرزاق احمد عبدالعال4451

ناجح6147264133.5208.5251913.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمركٌرلس اٌوب حكٌم مسعود4452

ناجح63.54525.54133208301913.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمركٌرلس عزت عطٌه روفائٌل4453

ناجح59452741.532204.5311913.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمد احمد محمد عبد الحافظ4454

ناجح55.545254031.5197301713.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمد رشاد مختار محمود4455

ناجح55.5512336.528.5194.5301813.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمد سامى احمد هاشم4456

ناجح54.54523.536.527.5187301813.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمد عبد الرحمن محمد همام4457

ناجح51.538.522.535.527.5175.5301913.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمد عمر سلٌم احمد4458

ناجح71.551.532463323429191539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمد قدرى احمد هوٌدى4459

ناجح69.555.530.55833.524736191938طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمد مصطفى عبدالكرٌم رشوان4460

ناجح68.549.52854.533233.532181839طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمد نور الدٌن محمود عبد الباسط4461

ناجح72.547.531.556.533.5241.531181938طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمد هارون عبد الخالق حسان4462

ناجح53393052.533207.5301818.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمد هشام احمد خلٌفة4463

ناجح6738.5305031.5217311819.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمود احمد عبد الموجود فرغلى4464

ناجح48.539.52943.526.5187291818.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمود شحاته احمد عبد الاله4465

ناجح634530.542.52320430171538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمود صابر محمود محمد4466
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ناجح44.53626.5392116725171339طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمود عادل باشا سلٌمان4467

ناجح67.546.530.551.533.5229.534161838طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمود عبد الجواد خٌرى عبد الجواد4468

ناجح6142.5294123.519728151939طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمحمود هارون محمد حسن4469

ناجح66.53926.5452620333151838طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمصطفى اٌمن محمد احمد4470

ناجح57.53628.54323.5188.532161739طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمصطفى رجب مفتاح محمد4471

ناجح5334.5274226.5183331617.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمصطفى طلعت فتحى تمام4472

ناجح5440.53046.528.5199.530151339طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمنتصر احمد ابوزٌد احمد4473

ناجح72.549.532.550.533.5238.5361718.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمٌنا امٌن نعٌم عطٌه4474

ناجح74.5513351.53424436171639طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمٌنا منٌر حنس وهٌب4475

ناجح63.537.532.551.53021537171638طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرناروز مظهر ناروز انس4476

ناجح49.53831.546.529194.536161639طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرنبٌل بخٌت ابو الغٌط اسرائٌل4477

ناجح54.541.5304524195331517.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرٌاسر محمد حسن محمد4478

ناجح5134.528.543.524.518225151639طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرٌحٌى حمدى خلف هللا احمد4479

ناجح45.536.52436.522164.528.5171538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرٌسى انور رٌاض جرجس4480

ناجح49.54127.53922.5179.527.5151539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرٌسى جوزٌف عشم لحظى4481

ناجح53352738.521.5175341618.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرٌسى مدحت ادٌب لبٌب4482

ناجح53.53631.54022183301618.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرٌونس انور احمد خلف4483

ناجح77.560406040277.536161938طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراسراء احمد عبد الخالق حسان4484

ناجح684532.53428.520832161939طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراسماء رشاد سٌد احمد4485

ناجح503528.53324.5171281618.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرأسماء سٌد عبد المنعم احمد4486

ناجح56.536.528.535.524.5181.529171839طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراسماء عماد عاطف على4487

ناجح61.539294428201.535161938طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراسماء محمود محمد عبد الغفار4488

ناجح66.545263623.5197311715.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرامانى ابراهٌم ابوضٌف عثمان4489

ناجح48.534.526.53221162.530171738طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرامانى محمد فوزى محمد4490

ناجح71.542304630219.529181839طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرامل جمال محمد سعٌد4491

ناجح61.538.5313823.5192.5291716.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرامٌرة سعد محمد احمد4492

ناجح61.539.5264226.5195.5271717.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرامٌره احمد عمران عبد العال4493

ناجح7041.53749.532.5230.531.51716.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراٌفا جاب هللا جٌد حفظ هللا4494

ناجح483527.53624170.524171839طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراٌمان حمد هللا محمد ابو شوشة4495

ناجح74.546.537.545.53724134171738طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراٌمان سٌد خلف سٌد4496

ناجح5634.52332.520.5166.5251515.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراٌمان محمد عطٌه عطٌة هللا4497

ناجح56332533.522.5170321716.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراٌه عاطف ابو ضٌف احمد4498

ناجح684034.54231215.526171639طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمراٌه ناجح الماظ رٌحان4499

ناجح54.546.53132.526.5191311515.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرتهانى محمد حسٌن على4500
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ناجح5045303221.5178.5271716.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمردالٌا محمد عطٌه خالف4501

ناجح60.54526.534.522188.5311818.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمردالٌا وجدى غطاس عزٌز4502

ناجح49.545273220.517430151539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمردمٌانه رسمى زاهى حناوى4503

ناجح70.550.530402721829171738طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمردنٌا على احمد على4504

ناجح70.553303925217.5291816.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمررحمه حمدى محمد احمد4505

ناجح51.54126.539.521179.5291817.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمررشا مجدى محمود محمدٌن4506

ناجح77.552.532.54831.524232181739طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمررضا زكرٌا جوده اعطٌت هللا4507

ناجح58.542.5273420.5182.529191638طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمررنا مجدى محمود تمام4508

ناجح69.54628.537.526207.5321818.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرساره ثروت حلٌم جرس4509

ناجح7248.530.538.529.521931181838طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرساره علً عبد الموجود عل4510ً

ناجح534528.53421181.5331818.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرسماح صابر عبد النعٌم بخٌت4511

ناجح5236.5283120.5168281817.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرشروق سلٌمان على محمد4512

ناجح615030.535.521.5198.529181839طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرشرٌن عادل عبدالعال خالف4513

ناجح77.55738.55639268331818.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرشهد سعودى عمر محمد4514

ناجح7957405739272341818.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرشٌرى اسامه شحاته فهٌم4515

ناجح69.53826.533.523.5191331818.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرشٌرٌن عزت فهٌم ملٌك4516

ناجح54.5412333.521.5173.529181739طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرشٌماء محمد سٌد عبد الاله4517

ناجح54.54723.534.523182.5271817.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرصابرٌن عامر حسن ابو زٌد4518

ناجح644624422820429181639طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرعبٌر سٌد محمد ٌوسف4519

ناجح5338.524.54120.5177.527181738طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرعلٌاء عامر على عثمان4520

ناجح623723.53420.5177281717.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرعلٌاء محى الدٌن ثابت احمد4521

ناجح71.542.524.534.52319629171738طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرعنود مجدى عبدالعال عبد الجواد4522

ناجح7339.5273726202.530161739طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرفاتن احمد عبد الرحمن بحلق4523

ناجح66.539.522.536.525.5190.528171738طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرفٌرونٌا كرم بسٌط صلٌب4524

ناجح77.55632.548.536.525131.5171639طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمارتٌنا نجاتى زكى حناوى4525

ناجح6635.53034.521.5187.528.5161538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمارلٌن نجاتى عدلى اسكندر4526

ناجح5230.521.53220.5156.528151639طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمارى خلٌل عٌاد خلٌل4527

ناجح6235.522.532.521173.525.5171638طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمارى سمٌر عبده لوندى4528

ناجح623321.531.521.5169.532.51615.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمرثا صالح نعٌم عطٌة4529

ناجح54.531.521.53320.5161231716.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمروة جمال كمال عبد الحلٌم4530

ناجح49.533.52131.520.5156231716.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمروه عادل محمد عبد العال4531

ناجح76.556.53757.537.526530171838طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمروه محمد حلمً حسٌن4532

ناجح6855.5385135247.5291718.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمرٌم حامد عبد الرحٌم عبد الرحمن4533

ناجح73453339.532.522329171538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمرٌم روفائٌل لحظى روفائٌل4534
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ناجح715032.541.525.5220.53117.51739طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمرٌم عمر سلٌم احمد4535

ناجح55.53722.532.523170.5281616.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمرٌم مجدى جاد قرٌاقص4536

ناجح54.535.5213220.5163.529.51616.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمرٌم مخلص شنوده حنا هللا4537

ناجح704032.54228212.530.5171738طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمرٌم نبٌل كامل سدرة4538

ناجح6836.5273723.5192281715.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرملك حافظ ابراهٌم حسٌن4539

ناجح58.534213521.517028171638طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرملك محمد ابو ضٌف احمد4540

ناجح805936.55939273.5341719.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمنار احمد عبد الخالق حسن4541

ناجح633931.54527.5206341719.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمنار ناصر خلف عثمان4542

ناجح64.546.530.54627214.536172039طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمنه هللا احمد سعٌد نظٌر4543

ناجح6639.53444.52520931.5182038طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمهراتى شحاته صموئٌل طانٌوس4544

ناجح61.5333140.5211872717.52039طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمٌاده سٌد جوده عطٌة هللا4545

ناجح70.54930.54129.5220.536181838طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرمٌرنا عبد الناصر محمد على4546

ناجح5234.52635.520.5168.529171739طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرنانسى عادل جٌد بخٌت4547

ناجح44.532.526.53221.5157271515.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرنانسى مصطفى عمر محمد4548

ناجح66.53126.542.529.519635181739طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرندى خالد سٌد محمد4549

ناجح49.534.52632.521163.526161638طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرنها على سالمان حسن4550

ناجح61362739.520183.533151539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرنورا محمد على محمود4551

ناجح49.535223620.516333171738طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرنورهان حماده صالح حسٌن4552

ناجح5237.524.53621.5171.5241717.539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرهاجر محمدٌن عارف السمانى4553

ناجح73.549.536.55336248.5361713.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرهاله زكرٌا محى الدٌن ابوزٌد4554

ناجح53.53424.538.522172.527151539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرهبه احمد هاشم سلٌمان4555

ناجح48.533213621159.527151438طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرهند ناصر احمد خلف4556

ناجح6535.5274125.519427151539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرهٌام ناصر احمد محمود4557

ناجح755132.545.532.5236.5351717.538طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمروفاء عامر على عٌسى4558

ناجح453527322216125161539طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمروالء زٌنهم محمد عبد العال4559

ناجح5037.524.5482718731151540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةابراهٌم ٌوسف ابراهٌم شنوده4560

ناجح70453047.531.522431161640طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةأبوعقرب سٌد أبوعقرب إبراهٌم4561

ناجح543522.542.52317730141540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةأحمد جبر محمد ابراهٌم4562

ناجح77.558.53958.538.527235151740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاحمد جمال سالمه فراج4563

ناجح563824.54330191.5291416.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاحمد رأفت محمد على4564

ناجح543621.538.520.5170.5331515.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاحمد عادل عبد الحكم احمد4565

ناجح7757.53757.538.5267.535151640طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةأحمد عبد الحمٌد عبد العال عبد العلى4566

ناجح7039.53255.535.5232.530161640طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاحمد محمد أحمد بخٌت4567

ناجح60.538305531.5215321515.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاحمد محمد حلوى عبد العلٌم4568
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ناجح62.538.5245130206351516.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاحمد محمد حمدى محمد4569

ناجح7760405938.5274.5341816.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاحمد محًٌ عبد الباسط عمران4570

ناجح694630553323333161740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاحمد مرسى محمد حسانٌن4571

ناجح67.537.527.546.52620532171640طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح محمد عبد الغفار4572

ناجح56.535.522442318130171740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاسحاق ابراهٌم لطفى توفٌق4573

ناجح5436224323.5178.531161540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةبشوى نبٌل عبد الراضى مرزوق4574

ناجح54.5332244.52217630171740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةبٌشوى رومانى لٌون جرٌس4575

ناجح7154.5375936.525833151640طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةبٌشوى نور صبحى فهمى4576

ناجح61422446.525198.532151640طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةجرجس مٌالد جرجس موسى4577

ناجح5633.52239.52417534151540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةجون جاد فهٌم بخٌت4578

ناجح67.5452747.528215311515.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةحاتم احمد محمد احمد4579

ناجح5637.52242.525.5183.528171540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةحسن جالل حسن حسٌن4580

ناجح563523.542.523.5180.529141440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةحسٌن محمد حسٌن محمد4581

ناجح67523849.531.5238331613.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةحنفً رمضان حنفً احمد4582

ناجح48.551.53536.523.5195311612.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةخالد عبد الناصر على احمد4583

ناجح6754.535.545.532234.533151440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةخلٌفه فرج احمد خلٌفه4584

ناجح71573756.533.525533181540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةسلٌمان احمد سلٌمان عبدالمجٌد4585

ناجح52.55133.547.530214.526.5171540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةسمٌر بدرى سمٌر وهبى4586

ناجح70.55535.548.533242.5351515.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةصالح الدٌن عادل صالح الدٌن بٌرم4587

ناجح48.549.534.54626.520526151340طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةصموئٌل رفعت راغب سٌدهم4588

ناجح7654.5405835.526435181440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعامر احمد عبد الحافظ محمد4589

ناجح655235.551.53523931171540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعامر عبدالمجٌد علً عامر4590

ناجح4448.5284530.519629161240طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد عبد المجٌد4591

ناجح6149.536.549.536232.530161540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعبد الرحٌم احمد عبد الرحٌم ابوزٌد4592

ناجح545235.548.534224331715.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعبد الرؤف احمد عبد الرؤف احمد4593

ناجح775940553826934151540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعبد العزٌز محمد عبد العزٌز محمد4594

ناجح77.5594058.539.5274.534151540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعثمان اسماعٌل عثمان عثمان4595

ناجح5650374631220321613.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعالء عثمان محمد عثمان4596

ناجح49.54830.542.529199.535161440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعلً خلف علً محمود4597

ناجح55.545354330.520932151440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعمر احمد عمر غالب4598

ناجح684735.54632.522932.5151540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةكٌرلس مٌنا قدٌس نخله4599

ناجح55.541.5364628.5207.5311813.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةلحظً لوٌز لحظً سدره4600

ناجح72.557405937.526633.5171340طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمارٌو موسى جرجس موسى4601

ناجح555234.550.53022232161440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةماٌكل منٌر جرجس بخٌت4602

(106)



ناجح7553.5385637.5260351815.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمحمد حربً موسً حرب4603ً

ناجح75.5604057.53927239171340طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى محمد احمد4604

ناجح56523151.527217.531181440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمحمد سٌد نوار عبد الجٌد4605

ناجح52.54535.54627.5206.5351713.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمحمد محمود حنفً احمد4606

ناجح78.5604057.53927535171240طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمحمد هاشم جامع محمد4607

ناجح5047.532.541.526197.532171440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالكرٌم رفاعى محمد4608

ناجح73.55839.551.538260.536181440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمصطفى مرعى منازع سٌد4609

ناجح4746.538.549.530211.534171540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمصطفى ٌاسر ابراهٌم على4610

ناجح725938.55836.526433171540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمعتز صبرى محمد عامر4611

ناجح77.5604059.540277361815.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةموسً احمد موسً حرب4612ً

ناجح4238.527.535.521.5165311713.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمؤمن حسن نوار عبد الجٌد4613

ناجح43.550.531502620133181440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمٌالد ثروت لطفى توفٌق4614

ناجح6051.531.55326.5222.5331717.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةٌسى ابراهٌم فصٌح ابراهٌم4615

ناجح47533146.527204.5321717.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةٌسى جمٌل فخرى بخٌت4616

ناجح54.5523244.527.5210.5361816.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةٌسى مجدى حنا فانوس4617

ناجح7157.537.557.534.5258331817.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةٌسى نبٌل كامل ناشد4618

ناجح6858.53657.534.5254.534171740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةٌسى نصرى نصرهللا مٌخائٌل4619

ناجح60.551.533.549.527.5222.5371817.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد عبد الجواد احمد4620

ناجح5756.532.55131.5228.5361717.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد احمد مرسى4621

ناجح564533.543.53020831181640طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةأروه احمد حمدى محمد4622

ناجح5241.529.542.528193.532181639طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاسراء مرتضى قبٌصى احمد4623

ناجح453726.533.522.5164.532151539طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةأسراء ٌسرى تمام عبد الغفار4624

ناجح67.555.534513424236171539طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاسماء عمرو احمد على4625

ناجح664533.55132.522831181540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاسماء محمود عبد الغفار محمد4626

ناجح63.54034.544.533215.535171540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاسماء نصرى محمد محمد4627

ناجح6041.531.5432720334171240طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةافكار فؤاد سٌد أحمد4628

ناجح7355.5405637.526240191340طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةامل احمد سٌد على4629

ناجح77.5594058.539.5274.534181340طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةامل عالء رشوان عبد اللطٌف4630

ناجح63423551.533224.531181340طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةامنٌه رافت عبد الرحمن على4631

ناجح715733.545.534.5241.5321712.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةامنٌه عبد العظٌم عبد الرزاق عبد المجٌد4632

ناجح7760406039276331711.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةامٌره احمد محمد رضوان4633

ناجح48.536.522.54027174.531181240طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةامٌره حمدى احمد سٌد4634

ناجح74.55935.5563826335181540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةاٌه احمد طه محمد4635

ناجح7256.538.5533825832181340طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةبثٌنه صابر محمد عبد الرحٌم4636
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ناجح64.55234.5473423233161240طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةبسمه عبدالرحمن عبدالبر عبدالرحمن4637

ناجح6337283228.5188.5331813.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةجٌهاد حمدى حسٌن احمد4638

ناجح67.55433.54734236341813.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةحسناء خٌرى احمد محمود4639

ناجح483330.53430175.531171540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةدعاء عبدالناصر طه محمد4640

ناجح45.53825.534.525.516933.51713.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةدٌنا جرجس ملك ابراهٌم4641

ناجح53352732.530.517833.5181440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةدٌنا عماد فهمً فهٌم4642

ناجح56.536.528.535.525.5182.533181440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةدٌنا هانى محمد احمد4643

ناجح54.535.524.536.524175301712.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةرانٌا عزوز عبد الستار رضوان4644

ناجح60.54026.538.526.5192351712.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةرانٌا هانى عادل رٌاض4645

ناجح786040603927736181240طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةرحمه عبدالجٌد ناٌر عبد الجٌد4646

ناجح7057.53651.536.5251.535181640طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةرٌهام عامر احمد عمران4647

ناجح78.560406040278.535171740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةسلمً دٌهوم عثمان عثمان4648

ناجح54.540.524.532.520.5172.5321817.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةسهٌر عادل محمد عبدالمجٌد4649

ناجح7356405939267361717.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةشرٌن على عبد العال عبد العلى4650

ناجح574927.54527205.5341617.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةشرٌهان عبد هللا شعبان عل4651ً

ناجح66.5493439.528.5217.534171740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةشهد محمد خلٌفه بٌرم4652

ناجح72573951.536255.5321817.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةشهد محمد موسً موس4653ً

ناجح43.545303522.5176291616.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعبٌر عبد الستار سٌد حسن4654

ناجح806040604028036171840طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةعال عبدالعظٌم هدٌه عبدالجواد4655

ناجح64383437.526.5200341717.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد رضوان سٌد4656

ناجح74.555.538.550.533.5252.5331617.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةفاطمه رفعت محمد محمود4657

ناجح51.5362534.520.5167.5281617.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةفاطمه مصطفى ٌوسف حسٌن4658

ناجح5136.5263221.5167281717.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةكاترٌن نبٌل جرجس بخٌت4659

ناجح634627.543.524204291717.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةكرستٌنا فام بخٌت فام4660

ناجح53332337.520.516729171440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمارتٌنا لحظى كامل ٌوسف4661

ناجح49.5362331.52016029151740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمارى ثروت هنى توضروس4662

ناجح715338.54733.5243341717.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمارٌان جمٌل فخري قرٌاقص4663

ناجح6645324325211341817.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمرثا ادٌب رزق هللا بخٌت4664

ناجح715535.54834243.536171740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمرثا ثروت غبلاير طانٌوس4665

ناجح7659405639.5270.536161840طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمرٌم أمٌل شاكر ابو عوض4666

ناجح5852.536.539.529.5216321717.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمرٌم فاٌز فهٌم بخٌت4667

ناجح50.532.52134.521.5160251616.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمرٌم ماهر جرجس بخٌت4668

ناجح59.534233522.517429161740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمرٌم مجدى فؤاد بخٌت4669

ناجح54.545.5264527.5198.530171740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمهراتى راشد رشدى سامى4670
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ناجح51.532.522352116226171540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمهرائٌل شكرى شاكر عبد المالك4671

ناجح73.555385133.5251341717.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةمٌرنا رؤف عطا بخٌت4672

ناجح5035.522.533.521162.530171740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةنجوى ناجح على جعفر4673

ناجح563522.53521.517029151640طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةندى عبد الجواد سالم عبد الجواد4674

ناجح63.533.525.537.522182321716.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةندي سلٌم محمد سلٌم4675

ناجح6542.52543.52520129161840طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةندي عبد النبً جابر ثابت4676

ناجح5740.52535.523.5181.531171840طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةنرمٌن هانى بدرى ولٌم4677

ناجح64392541.521190.533171840طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةنهى مصطفى فهمى على4678

ناجح644231.54529.521229171840طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةنورا سمٌر لطفى توفٌق4679

ناجح64.5453145.527.5213.534181740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةنورا عادل صدٌق سٌد4680

ناجح50.535.525.536.52116932171540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةهاله سٌد ابراهٌم عبد العال4681

ناجح55.534.522.53620168.532171740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةهمسه سٌد على سٌد4682

ناجح75.555.534.556.535.5257.535181740طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةهناء مٌالد توفٌق طانٌوس4683

ناجح64.538.535.54828.521534171840طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةوفاء مفٌد موسً حرب4684ً

ناجح53.533.5203421.5162.530171440طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةوالء احمد محمود محمد4685

ناجح53.53622.537.520.517026161540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حلٌم ابراهٌم سلٌم4686

ناجح765636.554.539262371716.540طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عامر عبد الحافظ محمد4687

ناجح57.540.528.548.527.5202.526171640طماكوم اشقاو االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا لطفى ودٌع سامى4688

ناجح7557.54053.53626230161038طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو ابو غنٌمه حسٌن ابو غنٌمه ٌونس4689

ناجح66.55036.5483223322161438طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو أحمد رجب عبد النبى حسن4690

ناجح72.557.537.55437.525930181636طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو حسانٌن ابراهٌم حسانٌن سالم4691

ناجح7458.53752.53625828161634طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو خالد محمود سٌد محمد4692

ناجح77584058.539.527334141238طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو شهاب ثروت الزعبلى على4693

ناجح76.559.538.557.536268321610.540طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو عبد الرحمن مجدى محمد على4694

ناجح76.55939.558.540273.530161240طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو عبد العزٌز فاروق عبد العزٌز عبد الرحٌم4695

ناجح7553.539.55837263321613.538طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو محمد أحمد سباق محمد4696

ناجح6550.5395227.5234281611.540طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو محمد أحمد فرج ابوضٌف4697

ناجح7658.539.557.539270.534161240طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو محمد أحمد محمد محمد4698

ناجح6958.537.55739261281611.536طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو محمد عبد الرحمن محمد عبد العلى4699

ناجح7049.53555.530.5240.536161034طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو محمد عبد الصمد محمد على4700

ناجح7555.54054.536.5261.540161236طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو محمد ممدوح احمد عبد العلى4701

ناجح66543851.531.524138161238طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو محمود جمال محمود بخٌت4702

ناجح72.5584048.534.5253.540141038طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو مختار محمد بكر محمد4703

ناجح69.556.53748.532.524434141036طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو مصطفى عبداالخر فهمى احمد4704
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ناجح76.559.540604027634161040طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو أستٌر جرجس بشاى عوض4705

ناجح625439.55735.524838161038طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو أسماء احمد محمد محمود4706

ناجح57453550.529216.536161036طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو أسماء اشرف على محمد4707

ناجح58.546.53752.528.522338161034طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو أسماء محمد على سالم4708

ناجح61.538.53854.527219.540161036طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو اسماء محمد عمر عبدالاله4709

ناجح675536.556.53625138161240طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو اصاله نصرى سٌد احمد4710

ناجح76.558.539543826640161238طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو آالء ٌسرى مدبولى محمد4711

ناجح7157.53650.531246401611.534طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو أمانى عبد الحمٌد ادرٌس ناصر4712

ناجح75.55439.55336.5258.540161436طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو أمٌره احمد تمام حسانٌن4713

ناجح73.5583954.536261401615.534طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو أنتصار قبٌصى حسن ناصر4714

ناجح75.555.537.552.53525640161238طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو اٌمان حمدى عبد الحمٌد عبد المجٌد4715

ناجح73.553.538.552.536.5254.540161240طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو اٌمان عبدالناصر سعد حسانٌن4716

ناجح76.558.54053.539.5268401613.538طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو اٌمان منصور على على4717

ناجح6051.53638.525211401611.538طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو أٌه احمد سٌد احمد4718

ناجح70.547383929.522438161434طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو جومانا عادل صادق عبد هللا4719

ناجح77.559.54053.539269.540121036طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو خلود منٌر تمام محمد4720

ناجح70.556.537.55335252.540161438طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو دالٌا مصطفً عبد العظٌم سلٌم4721

ناجح7057.538.55636.5258.540161438طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو دعاء بهجت عبد الحى على4722

ناجح77604058.539274.5261613.540طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو دمٌانه أٌمن عبٌد شاكر4723

ناجح63.555.53546.531.5232401213.540طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو دنٌا جابر عبد العال محمد4724

ناجح65.553.5364331229401211.538طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو دنٌا خلف حسن حسٌن4725

ناجح79604058.539.527740161436طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو دنٌا عبد الحمٌد محمد ابراهٌم4726

ناجح66.5493636.524.5212.5301610.534طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو دٌانا ٌسرى منٌر حلمى4727

ناجح745739.55036.5257401615.536طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو رانٌا محمد على حسٌن4728

ناجح69.55737.549.532.5246401611.538طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو رحاب حربً محمد عل4729ً

ناجح676036.537.529230401611.536طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو زهوى عبد الناصر زٌدان سٌد4730

ناجح78.559.5406039.5277.540161234طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو سلوى محمد عبد هللا امٌن4731

ناجح785939.55736269.540161034طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو سماء منتصر عزوز رضوان4732

ناجح66.5503938.52922338161236طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو سماح احمد محمود محمد4733

ناجح74.5594055.539.5268.5401611.538طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو سمرٌة ابراهٌم حسانٌن سالم4734

ناجح7253405439.5258.5401411.536طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو سها عبد العال بخٌت عبد العال4735

ناجح64.55036.542.530.5224381611.540طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو سهام سٌد محمد عبد المجٌد4736

ناجح6145383728.5209.5401613.540طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو سهٌله فرغل عبد القادر رٌاض4737

ناجح73.56038.55635.5263.5281611.538طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو سٌمون أمجد ضٌف هللا عطٌه4738
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ناجح6047.535.539.531213.5401611.534طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو شاهٌناز غانم حسن ناصر4739

ناجح665339393222940161236طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو شرٌن عشرى محمود حسانٌن4740

ناجح76.56039.5563927140161438طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو شهد احمد عبد الستار رضوان4741

ناجح666038533525240161240طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو شهد عمرو سٌد على4742

ناجح69.5573749.529.5242.5401611.538طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو شهد محمد محمود محمد4743

ناجح66.557.537.54531237.540141040طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو شهد محمود مصطفى سلٌمان4744

ناجح6554.5344030.5224401411.538طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو شٌماء أحمد محمد عبد الفضٌل4745

ناجح75.5604058.538.5272.540161036طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو شٌماء محمد على حسٌن4746

ناجح67.556384631238.5401611.534طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو صفاء محمد عمر محمد4747

ناجح62.55636.5533324140161236طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو فاطمه ابو على محمد ابو زٌد4748

ناجح79604058.538.527626161038طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو كامٌلٌا هانى ابراهٌم اٌلٌا4749

ناجح66.5573951.537251321417.536طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو لٌلى أشرف أحمد السٌد4750

ناجح70.55738.548.528242.532161634طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو مارى جمال ابراهٌم ذكرى4751

ناجح77.559.5405835.5270.532181636طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو مدٌحه اسامه محمود سٌد ابراهٌم4752

ناجح7558.54056.534.5264.536181638طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو ملك ابو القاسم سٌد محمد4753

ناجح71.5594055.529.5255.5361615.536طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو منة هللا احمد قبٌصى سلٌم4754

ناجح76.560405737.527136161634طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو منة هللا فرغلى على نصر4755

ناجح72.556.532.55628245.5341615.538طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو منة هللا محمد احمد رضوان4756

ناجح77.5604058.540276361617.536طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو منه نصرى عبد المجٌد زٌدان4757

ناجح7460385630.5258.534161638طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو مٌار عادل عبد الستار ابو زٌد4758

ناجح7756.539.5563426332161834طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو نادٌن لطفى عطا بخٌت4759

ناجح75.559.5406039.5274.532161838طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو ناردٌن وصفى سلٌمان ابراهٌم4760

ناجح685535.550.528.5237.528181640طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو ناهد سٌف النصر عبد الرحمن رضوان4761

ناجح68.555.53651.524235.532161634طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو ندى محمد ابراهٌم مجاهد4762

ناجح72.551.53651.530241.534161636طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو ندى محمد حماد على4763

ناجح7960406040279381815.538طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو نٌره السمانى ابراهٌم ٌاسٌن4764

ناجح665632.547.52923134181634طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو هاجر محمد حسٌن حسانٌن4765

ناجح75.557.539.55733262.536161632طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو هاله احمد طاهر محمد الحسٌنى حفنى4766

ناجح59.55734.55327.5231.534161238طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو ٌارا سالمه على ابوزٌد4767

ناجح76604059.540275.536161434طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو ٌاسمٌن جمال ابوشادى عبدالحمٌد4768

ناجح6654.53452.530.5237.5321615.536طماالشهٌد احمد عبد الحمٌد االعدادٌة المشتركة بكوم اشقاو ٌاسمٌن سالمان محمد سالمان4769

ناجح46.537.530.537.526.5178.532151538طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةابراهٌم خمٌس شلبً محمد4770

ناجح53.5373239.527.5189.532161535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةاحمد صابر سٌد محمد4771

ناجح78593957.538.527236161536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةاحمد عادل مرسً محمد4772
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ناجح41.542.532.54130187.528151638طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةاسالم بسٌونى سٌد شبٌب4773

ناجح6441.532.534.529201.5361615.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةبشار صابر فراج سٌد4774

ناجح48.53532.534.529.518032161436طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةحسٌن زكرٌا محمد احمد4775

ناجح44.534.5313726.5173.530151634طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةحسٌن عٌد حسٌن محمد4776

ناجح5234.52533.52316831151535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةسامح سٌد علً ابوزٌد4777

ناجح413530.536.528.5171.530151537طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةسٌد رمضان سٌد عبدالموجود4778

ناجح62.53932.542.529205.533161635طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةسٌد صبري سٌد محمد4779

ناجح50.53330.53925.5178.527171534طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةسٌد عادل عوض بخٌت4780

ناجح5437303225.5178.531151536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةسٌد علً زٌن العابدٌن محمد4781

ناجح5639.5334129198.531151634طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةسٌد ناجح رشاد عبدالعال4782

ناجح68.552.53846.537242.530161435طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةشهاب ابراهٌم على سٌد4783

ناجح53.534.530.53727182.5301613.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةصادق صدقً صادق بباوي4784

ناجح44.535.5303830.5178.530161436طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةصهٌب عزالدٌن عبدالعزٌز محمد4785

ناجح43.53227.53624.5163.527151436طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةعادل عبدالحمٌد ابوزٌد على4786

ناجح453530.53426.5171301613.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد عادل عبدالحمٌد عبدالعزٌز4787

ناجح64.546313927207.537151337طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةعبدالمسٌح ابراهٌم سمور شنودة4788

ناجح433830.53526.517331151436طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةعبدالمنعم ٌاسر عبدالمنعم عبدالمقصود4789

ناجح57.541.5354632.5212.5381615.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةعبدالناصر اٌمن عثمان رشوان4790

ناجح6450.53550.535.5235.535171737طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةعمر مصطفً عبدالرحمن عبدالرحٌم4791

ناجح635533.548.533.5233.5351716.534طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةفادي فاٌز سمور شنودة4792

ناجح504530443019935171634طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةكرٌم شحاته محمد شحاته4793

ناجح45.5453040.529190341615.537طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمد حسن ابوالحجاج محمد4794

ناجح51.550.530443120736171738طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمد حلمً عبدالحمٌد عبدالعزٌز4795

ناجح635331.548.534.5230.5361515.536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمد خلف عبد الحافظ محمد4796

ناجح56463543.528.520936161534طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمد رجب احمد محمد4797

ناجح51.54533.5473421135161535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمد عبد العزٌز اسماعٌل احمد4798

ناجح51.546.5344629.5207.536151436طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالعال محمد عبدالحافظ4799

ناجح7055.536.55433.5249.5391716.534طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالعزٌز احمد رضوان4800

ناجح7659.536.555.532259.5391517.533طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمد على ابوضٌف عبده4801

ناجح71.54734.55031.5234.540161734طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمد معتز محمد عبدهللا4802

ناجح5845.531.54628.5209.539151535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمد احمد4803

ناجح564030452920040141536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمود جمال احمد رمضان4804

ناجح654231.547.529.5215.540141437طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمود سٌد احمد سٌد4805

ناجح54.545314530205.540141438طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمود عنتر جمال عالم4806
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ناجح6252.53553.53323639161536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد ابراهٌم رفاع4807ً

ناجح76.559.5395836.5269.539151537طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد مصطفى محمد4808

ناجح65.548365129.523032.5161534طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمكارٌوس صفوت لحظى قاصد4809

ناجح5647243821.5186.531.5171335طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةناجً نصري جٌد بباوي4810

ناجح63502441.521199.534.5151434طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةنسٌم صبحً عزٌز عٌس4811ً

ناجح76.558.539.55837269.540171337طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةهشام على احمد ٌحٌى4812

ناجح70.55433.554.535.5248391413.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةٌاسٌن طلعت سٌد عبده4813

ناجح56.54831.546.539221.5381513.536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةٌحٌى شعبان محمد عبدالحلٌم4814

ناجح53462545.521190.533.5151334طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةٌسً عزٌز توفٌق جرجس4815

ناجح51.545254324.5189331512.534طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةٌسً مفتاح مرتضى رزق هللا4816

ناجح59.546.524402219240141435طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةٌوسف بدوي حسٌن محمد4817

ناجح49.55023.538.523184.537141335طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةٌوسف هانً عبدالمنعم عبدالمقصود4818

ناجح5440.52539.523182371612.536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالناصر احمد حمودة4819

ناجح77.559.539.55739272.540171537طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةامل ابراهٌم على سٌد4820

ناجح624029422219539151338طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةانتصار سٌد خلف فواز4821

ناجح65.547.53040.522.520635.51613.534طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةانجى غالى نعٌم سلٌمان4822

ناجح624927.53720.5196351613.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةبسمة رابح ابوزقلة بخٌت4823

ناجح76.55034.546.528.5236401816.536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةبوسً عبدالعزٌز محمد عطا4824

ناجح77.554395537262.5401612.537طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةتوحة عادل عبدالرزاق امبابى4825

ناجح68.553.53551.531239.5401613.538طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةجهاد ابمن انور عبدالمغٌث4826

ناجح7756.539.55636.5265.540171434طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةخلود احمد عباس محمد4827

ناجح76.553.535.55329247.540171637طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةخلود احمد عمر احمد4828

ناجح69.5553653.53124540151535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةدنٌا صالح الدٌن زمزمى صدٌق4829

ناجح6440343927.5204.5361613.536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةرانٌا بخٌت فوزي بخٌت4830

ناجح6237.53233.52919437161237طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةرضا كرم عبدالرحٌم عل4831ً

ناجح69.556.539.548.532.5246.540161436طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةروٌدا داود بكر عبدالحافظ4832

ناجح483525.533.52216438171535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةزٌنب ماكن عمر بكر4833

ناجح76.5564055.540268401713.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةسارة اسامة عبدالمقصود مرجان4834

ناجح66.536.529352319040171334طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةسماح رجب محمد عبدالحلٌم4835

ناجح523525322316738171338طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةسهام محمد شحاته شلبى4836

ناجح623932.539.525.5198.5391613.536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةسوسنة ثروت شحاته شنودة4837

ناجح653827.535.526192401512.537طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةشٌماء اشرف شعبان فرغل4838ً

ناجح67.533.528342318638151334طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةشٌماء اشرف عبدالحمٌد خلف4839

ناجح74.547.535.548.53323940171536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالظاهر عبدالعلٌم سٌد4840
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ناجح603930342719040161434طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةشٌماء هانً رمضان شحاته4841

ناجح5436.52331.52517040161337طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةصابرٌن محمد مصطفى محمد4842

ناجح543423.53223166.536161436طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةعلٌاء حسن محمود حسن4843

ناجح56.54131.5342518834181234طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةغالٌة زكرٌا عزٌز سلٌمان4844

ناجح7147.53646.530.5231.5401615.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةفاطمة خلف عبدالرزاق عبدالالة4845

ناجح8060395837.5274.540171536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةفاطمة عبدالرحمن احمد رضوان4846

ناجح7845324130.5226.540171436طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةفاطمة عبدالعزٌز ابوزٌد عل4847ً

ناجح6237.53037.527194391613.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةفاطمه سٌد مرجان عطٌفى4848

ناجح6950.53649.533238401711.534طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةفاطمة عبدالرحمن احمد محمد4849

ناجح52.532273320.516533161635طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةكاترٌن عادل عبدالاله عطٌة4850

ناجح51.532313621.5172351615.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمروه محمد خلف فواز4851

ناجح51.534.53031.521168.5361612.534طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمرٌم ابراهٌم عدلً حكٌم4852

ناجح51.534293420.5169351516.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمرٌم ثروت بخٌت فهمى4853

ناجح55.5322733.520.5168.535161636طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمرٌم عدلً ابوالخٌر مرزق4854

ناجح663629352519133161637طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمرٌم عطٌة سٌد جبال4855ً

ناجح7133.531.53426196381715.534طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمرٌم فوزي عوض بخٌت4856

ناجح6858.53849.534.5248.5381617.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمنار معتصم عبدالرحمن امٌن4857

ناجح74503743.533.5238361616.536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمنال ناصر فتحى رضوان4858

ناجح51.530.526.533.52216430161637طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةندي خالد زكً محمد4859

ناجح74.536.5354830224391716.537طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةنعمة ناجح سعٌد بالل4860

ناجح48323433.520.516830151636طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةنورا ماكن عمر بكر4861

ناجح503234.53421171.533161535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةنورهان محمد انور عبدالمغٌث4862

ناجح7649.5365230.524439161737طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةهاجر سٌد محمد شحاته4863

ناجح55.531.53240.521180.534161638طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةهاجر محمد خلف فواز4864

ناجح72.53634.540.523.5207391617.536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةوالء حامد محمد عبدالغفار4865

ناجح69.54235.54331.5221.5391617.534طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةوالء صبرى فتحى رضوان4866

ناجح663331.53724191.5351617.535طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةوالء عادل ابوضٌف محمد4867

ناجح6033.527.533.524178.5331616.536طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةوالء علً ابوزٌد عل4868ً

ناجح78.55739.55839.5272.537171436طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةاسالم رفاعى طاٌع عبدالرحمن4869

ناجح58.54536.548.524.5213321512.536طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةحسن عبدالحكٌم حسن عبدالحمٌد4870

ناجح674737.542.524218301715.534طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةخلف هللا اٌمن عبدالعال ٌونس4871

ناجح6745.53743.523.5216.5271513.534طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةخلف اٌمن عبدالعال ٌونس4872

ناجح70.548.53454.528235.535171436طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةخلٌفه عبدالوكٌل خلٌفه سلٌم4873

ناجح7956.5385737267.538161636طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةعالء ابوالعال خالد هرٌدى4874
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ناجح68513447.525225.525141537طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةفرج عادل خلف عبدالاله4875

ناجح73.55033.545.530.523329151335طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالعال على محمد4876

ناجح77.555.536.55635260.538171537طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالوهاب عبدالمجٌد سٌد4877

ناجح744935.54728233.529141332طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةمحمد قدرى محمد محمد4878

ناجح79.558.5405839.5275.534161438طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةمحمد هارون حافظ عل4879ً

ناجح805840594027737161638طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر سٌد امٌن4880

ناجح78.559385536.5267371614.533طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةمحمود احمد خالد هرٌدى4881

ناجح735535.552.529.5245.536161435طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةمحمود نجدى عبدالعزٌز عبدالعظٌم4882

ناجح71.554.53051.529236.531151435طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةمحمود ٌسرى محمد محمد4883

ناجح68.552.53142.523217.535141636طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةامٌره على احمد فرغلى4884

ناجح78.555.53048.535.524838151434طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةأٌه زٌدان قبٌصى حماد4885

ناجح75.553.53151.534.5246361614.536طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةبسمه عبدالحكٌم محمود عوض4886

ناجح8058.536.55839.5272.537171534طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةجهاد عبدالراضى عبدالصبور عبدالخٌر4887

ناجح75.55637.550.530249.537161635طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةدنٌا حمدي احمد هارون4888

ناجح78.55939.55439270381715.535طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةرحاب عطٌه عطٌفى محمد4889

ناجح8059.5406040279.539171837طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةساره عصام فتوح مجاهد4890

ناجح7455.53854.538.5260.5361615.537طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد ابوالرٌش على4891

ناجح78.55834.5573826637171736طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةشٌماء رشاد احمد عبدالرءوف4892

ناجح664923.542.530.5211.535161532طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةعال محمد فتحى محمود4893

ناجح73.552.533.553.53424735161533طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةعلٌاء ابوحسٌبه رفاعى محمد4894

ناجح7958.5405637270.537171535طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةفاطمه عبداللطٌف محمد محمد4895

ناجح70.552284633229.5351615.535طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةمنه هللا شحاته احمد عبد هللا4896

ناجح6850.53245.526.5222.536161736طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةمنى محمد احمد على4897

ناجح6548.52548.529.5216.535141634طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةمنى مدكور محمد ابوكلٌب4898

ناجح75.55535.554.534.5255371617.535طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةنانسى محمد سالم عبدالحمٌد4899

ناجح75.5564054.538.5264.537151836طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةناهد عبدالحكٌم شحاته عبدالحلٌم4900

ناجح76.555.53957.538266.538151835طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةنورا سٌد ابوضٌف سٌد4901

ناجح70.552.53044.535232.5371415.535طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةورده محمد عشرى محمد4902

ناجح76.557.53954.536.526439151837طمافصول السعادة االعدادٌة المشتركةوالء كمال احمد محمد4903

ناجح56.546324723.520528141434طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنابراهٌم عادل عامر عبد العال4904

ناجح58.545.5345026214311514.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنابوالعال حسن محمود عبد لاله4905

ناجح57.547.534.55025.521532151438طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنابوسٌفٌن زكرٌا فصٌح عبد هللا4906

ناجح594734.546.525.5212.526161535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌناحمد ابراهٌم عبد السالم ابراهٌم4907

ناجح62.5493344.52621529151534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌناحمد صالح سٌد حسن4908
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ناجح56.549334324.520630161535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌناحمد عبدالجواد محمد حداقة4909

ناجح74.554385336.5256351516.535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌناحمد محمد حسٌن سٌد4910

ناجح61.548.53548.526219.526131636طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌناحمد محمد سٌد عبدالرحمن4911

ناجح5345.5324724201.528151633طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌناحمد مصطفى عبدالقادر عبد الحافظ4912

ناجح64.5503248.52622133151534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌناحمد مصطفى محمود احمد4913

ناجح6351.535.54727.5224.530151536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌناسامه ناصف سٌد حسن4914

ناجح76.556405535262.531151635طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنالحسن محمد احمد هرٌدي4915

ناجح58463046.524204.529.5151437طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌناندرو صابر بخٌت حنا4916

ناجح5953334623.5214.533151537طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنبافلً شرٌف عشري أمٌن4917

ناجح56.549.533.546.52421030141737طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنبٌتر عصام خلٌل خلٌل4918

ناجح6245.534.55123.5216.530.5151637طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنجرجس لحظى وهٌب جرجس4919

ناجح76.556.54058.535.526732141736طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنجالل عصام عبد الغنى جالل4920

ناجح75.555.53953.531.525533151635طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنحازم عبدالعزٌز محمد عبدالرحمن4921

ناجح5245304923.5199.527131534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنحازم عالء محمد سٌد4922

ناجح66.547.537.546.525223341414.534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنحامد صابر ثابت عبد الاله4923

ناجح734537.545.52422529141536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنحسام الدٌن زكرٌا خلف مرسى4924

ناجح52412737.523.518125141635طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنحسن محمد احمد عبدالناجى4925

ناجح51.5473549.52921225151536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنحسٌن امان على احمد4926

ناجح77.55638.5493325438151535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنحسٌن حسنى حسٌن احمد4927

ناجح7453.5404833.524937151736طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنحماد طارق عبد القادر حماد4928

ناجح70.5574050.535.5253.535161536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنحمدي حسٌن عبد اللطٌف حسٌبه4929

ناجح7657.54050.531.5255.528151434طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنخالد اشرف سٌد احمد4930

ناجح62.553324221.521131141433طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنخالد حسٌبه عبداللطٌف حسٌبه4931

ناجح78.5534055.536.5263.5351314.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنخالد حسٌن سٌد عبدالحلٌم4932

ناجح74.55738.55229251351517.535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنخالد عبدالرحمن ابراهٌم احمد4933

ناجح61.55233.54622.5215.537151534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنخالد عبدالاله عبدالرحمن عبدالاله4934

ناجح46.539283621.5171251413.533طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنخالد محمد سٌد محمود4935

ناجح54.5453042.522.5194.526141535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنخالد محمد محمود طاٌع4936

ناجح53.546.530372319029151533طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنخالد ممدوح عبد اللطٌف حسٌبه4937

ناجح67493742.530225.533141634طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنخلٌفة سلٌمان خلٌفة سلٌمان4938

ناجح7451.5404530.524135131634طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنرفاعى خالد جمال محمد4939

ناجح785938.55130.525736131634طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنشمس الدٌن احمد ابراهٌم محمد4940

ناجح68.554384727234.534141536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنطارق عبد الهادي عبد الاله عبد الخالق4941

ناجح7352.538.5493024333141636طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنطارق مصطفى عبد الرحمن احمد4942
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ناجح775038.550.53425035151635طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعادل عشرى عمر عٌسى4943

ناجح64.54937.547.530228.528.51416.534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعازر انور كمال مخائٌل4944

ناجح79.5593957.539274351616.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن احمد محمود خلٌفة4945

ناجح77.55838.55438.5266.5391516.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن برعى محمد ابراهٌم4946

ناجح64453543.525212.532141537طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن سٌد عبد العزٌز سعدهللا4947

ناجح61.54232.5382119531151436طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسن4948

ناجح5950333924.5205.533161435طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدالرحٌم عبد الفتاح احمد حسن4949

ناجح4745.53044.525.5192.5301513.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدالرؤف فارس عبد الرؤوف محمد4950

ناجح70.54533.55233234311615.535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدهللا محمد عبد الاله عبد هللا4951

ناجح714938.558.534.5251.5311515.535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدهللا محمد عبد هللا فرغلى4952

ناجح50452953.530207.5301516.534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدالنبً بخٌت سٌد عبد الكرٌم4953

ناجح4945.527.551.528.5202301514.534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن احمد محمد عل4954ً

ناجح744934.55733.524832161635طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد محمد عمران4955

ناجح484527.54630196.524151437طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدالعال حسن عبدالعال محمد4956

ناجح72.5523555.533248321715.535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبدهللا صالح على حسن4957

ناجح7456365736259281516.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعزالدٌن اشرف حسٌن محمد4958

ناجح60.545304625.5207271514.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعز جمال محمود سٌد4959

ناجح51.5452948.527201241516.534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعزالدٌن سٌد احمد مرس4960ً

ناجح6045.530.5522821630181636طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعلً مهدي محمد شحات4961

ناجح54463252.527211.5251415.537طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعمرو محمد عبدالصبور حسن4962

ناجح6245.534.5523222630.51514.534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنفرٌج شنودة فرٌج فرج هللا4963

ناجح5945314926.5210.530.51415.535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنكامل نٌسان كامل مالك4964

ناجح5650.533.55531.5226.524141636طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنكمال عالء كمال عبدالقادر4965

ناجح7154.5405737.5260311615.537طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمارتن جرجس رفعت عوٌضه4966

ناجح6754405535.5251.530.5151436طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمارٌو كمٌل كمال مٌخائٌل4967

ناجح73.555.54056.537.526331.51616.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمارٌو ناجح نوري عبدالمسٌح4968

ناجح7352.5395234250.532171634طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد بكر سلٌمان4969

ناجح60483348.530.522023151635طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد خلف هللا عبد الموجود4970

ناجح65.5483047.532.5223.526141536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد اسماعٌل محمد عزوز4971

ناجح50.54129.542.525.518924131634طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد اشرف ٌوسف حداقة4972

ناجح6949305230.5230.5341514.534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد حسونه اسماعٌل مرسى4973

ناجح7656405836.5266.534151635طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد حسونه عبد الرحمن حسٌن4974

ناجح68.548.532.55132232.532151636طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد زكرٌا على عبد هللا4975

ناجح4646.530.546.534203.5291415.535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد عبد الناصر عبد الرحٌم مهران4976
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ناجح6947.531.55435237311414.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالعظٌم محمد عزوز4977

ناجح53.545.532.545.528.5205.529141537طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالناصر ابراهٌم محمد4978

ناجح403020302014020101034طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد عزوز محمد عزوز4979

ناجح48.54629.545.528197.532161434طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد فارس على محمد4980

ناجح74.555.53957.536262.5331616.537طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد كمال شحاته على4981

ناجح70.55136.554.534.524735161636طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد محمد سٌد عبد الغفار4982

ناجح7449.53756.535.5252.5351716.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد ممدوح احمد حسٌن4983

ناجح6948.538.551.536243.5331615.537طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمود حامد جادالسٌد على4984

ناجح75553656.538.5261311614.535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمود محمد محمد عزوز4985

ناجح604930.544.530214331514.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمرتضى أحمد محمود حماد4986

ناجح77.560406040277.535151536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمصطفى جوهر احمد جوهر4987

ناجح605233.550.53222835151634طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمصطفى مهدي محمد شحاته4988

ناجح76.556.540604027333151535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمصطفً محمد حمدهللا احمد4989

ناجح75.556.536.556.535.5260.5311514.535طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمصطفً محمد سٌد نصٌر4990

ناجح66.548374932.5233341414.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمكارٌوس معاطى الفى نخٌل4991

ناجح61453647.530219.532171534طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمؤمن عبد العزٌز محمد محمود4992

ناجح544529.54728.520431.51612.536طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمٌنا مالك عدلً مرقس4993

ناجح73.556.539.557.538.5265.532171537طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمٌنا ماٌز مرٌد رزق4994

ناجح54.5453045.526.5201.528141335طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنهشام انصٌر محمد انصٌر4995

ناجح5648304126.5201.527161333طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنٌاسر مصطفى سلٌمان عبد الحلٌم4996

ناجح5550.528.54324.5201.530161334طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنٌسى عدلً مٌخائٌل حنا4997

ناجح6847.53447.53323031161435طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنٌوسف نادي كامل مالك4998

ناجح67.5453245.524.5214.532171635طماام دومة االعدادٌة بناتاسراء سٌد عبد العزٌز سٌد4999

ناجح57.54225.534.524.518432151536طماام دومة االعدادٌة بناتاسراء محمد رجب محمد5000

ناجح58.545.530.535.52219229141536طماام دومة االعدادٌة بناتاسماء جمال ابراهٌم حسٌن5001

ناجح78.556.54058.536.5270331616.539طماام دومة االعدادٌة بناتاسماء درملً عبدالجواد محمود5002

ناجح61.546.529.548.525.5211.528151735طماام دومة االعدادٌة بناتاسماء سٌد محمود عبد المنعم5003

ناجح7358.5404833.5253341614.536طماام دومة االعدادٌة بناتاسماء صالح حماد محمد5004

ناجح6247273722.5195.532151535طماام دومة االعدادٌة بناتاسماء عبد الرازق عبد الشافى محمد5005

ناجح79.558405636.527036141736طماام دومة االعدادٌة بناتاسماء عبد الناصر احمد عبد النبى5006

ناجح7752.53950.534.5253.536181637طماام دومة االعدادٌة بناتاسماء محمد ابو دهب محمد5007

ناجح685034.53826216.534151736طماام دومة االعدادٌة بناتامنٌه احمد حسن عبد العال5008

ناجح66.542.535.539.527211351718.536طماام دومة االعدادٌة بناتامٌرة محمد محمود احمد5009

ناجح54.54022.532.520.5170331515.535طماام دومة االعدادٌة بناتامٌره حسن ابراهٌم احمد5010
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ناجح55.536303521177.525.51614.535طماام دومة االعدادٌة بناتانجى وجٌه ناجى عزٌز5011

ناجح78.5574057.538.5271.533161636طماام دومة االعدادٌة بناتانجً بخٌت فهٌم عوض5012

ناجح52.5393134.52117830161634طماام دومة االعدادٌة بناتانجً ولٌم جبرائٌل كامل5013

ناجح70.548.53351.537240.5351415.536طماام دومة االعدادٌة بناتاٌات صابر على عبد هللا5014

ناجح63.545313724.5201341516.537طماام دومة االعدادٌة بناتاٌات صالح محمد اسماعٌل5015

ناجح74.552.533.54528233.531171736طماام دومة االعدادٌة بناتاٌمان عادل محمد فرغل5016ً

ناجح77.5533951.536257351616.535طماام دومة االعدادٌة بناتأٌمان عطا رافعً عجاٌب5017ً

ناجح7448.5394634.524234171636طماام دومة االعدادٌة بناتاٌمان على ابو الدهب محمد5018

ناجح55.536313725.5185351514.536طماام دومة االعدادٌة بناتاٌه خلف عطٌه عبد الرحمن5019

ناجح58.537.53336.523.518933151536طماام دومة االعدادٌة بناتاٌه عٌسى بكر سلٌمان5020

ناجح7040.53739.52721436171436طماام دومة االعدادٌة بناتاٌه هانى سٌد محمد5021

ناجح73.547385132.524235161535طماام دومة االعدادٌة بناتبسمله خالد سٌد عبدالجواد5022

ناجح53.5382535.522174331613.536طماام دومة االعدادٌة بناتبشاٌر خالد عبد الحكم ابراهٌم5023

ناجح6549.535.55133.5234.535161335طماام دومة االعدادٌة بناتتاج وجٌه كمال عبد العلٌم5024

ناجح805938.558.539.5275.536172038طماام دومة االعدادٌة بناتجمٌله نجاح مكارى عوض5025

ناجح6551.536.55029232351616.535طماام دومة االعدادٌة بناتجٌهان سالم عبد الاله عبد الخالق5026

ناجح74.55637.55230.5250.534141736طماام دومة االعدادٌة بناتحبٌبه زكرٌا عٌد احمد5027

ناجح7052.53750.537.5247.5351715.535طماام دومة االعدادٌة بناتخدٌجه محمد عبد الحمٌد محمد5028

ناجح49.534.5293320.5166.5321816.538طماام دومة االعدادٌة بناتدالٌا عماد رفعت زخاري5029

ناجح67.537343729204.5351513.537طماام دومة االعدادٌة بناتدالٌا محمد سٌد محمد5030

ناجح693733.53933211.534151436طماام دومة االعدادٌة بناتدعاء عبد الرحمن عبد الرحٌم محمد5031

ناجح634130372519637161536طماام دومة االعدادٌة بناتدمٌانة كمٌل خلف نصٌف5032

ناجح53343038.528.518432161635طماام دومة االعدادٌة بناتدمٌانه بسٌط عزٌز ٌسى5033

ناجح53383138.526186.531151536طماام دومة االعدادٌة بناتدمٌانه جمٌل عجٌب ٌسى5034

ناجح71.541.538.543.53322833161535طماام دومة االعدادٌة بناتدمٌانه عاطف صبحى متى5035

ناجح54.533253720169.531141334طماام دومة االعدادٌة بناتدٌنا رمضان خلف سلٌمان5036

ناجح58372837.521181.535181737طماام دومة االعدادٌة بناتدٌنا كمٌل ناروز عجاٌبى5037

ناجح5037.524.5352216929131436طماام دومة االعدادٌة بناتدٌنا مجدى احمد ابراهٌم5038

ناجح74.553.5355033246311416.536طماام دومة االعدادٌة بناتر شا مرتضً عبدالشافً فلتاؤس5039

ناجح51.536.526.532.521168291415.535طماام دومة االعدادٌة بناترحاب احمد عبد المنعم محمد5040

ناجح53.536223423168.5311415.536طماام دومة االعدادٌة بناترضا محمد طه محمد5041

ناجح6435.52936.524.5189.5311416.535طماام دومة االعدادٌة بناترضا محمود علً عالم5042

ناجح70.5493649.529234291617.536طماام دومة االعدادٌة بناترٌهام احمد محمود عبد المنعم5043

ناجح73.5503650.534.5244.5331614.536طماام دومة االعدادٌة بناتزوبه عبدالاله حامد عبدالاله5044
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ناجح5338.53637.527.5192.5321816.538طماام دومة االعدادٌة بناتزٌنب احمد زٌد ابوزٌد5045

ناجح62.54128.534.522188.530161736طماام دومة االعدادٌة بناتزٌنب احمد محمد احمد5046

ناجح76.557405637.5267351718.538طماام دومة االعدادٌة بناتزٌنب محسن احمد حسٌن5047

ناجح62.5372531.52317933151436طماام دومة االعدادٌة بناتزٌنب محمد محمود متول5048ً

ناجح59.5372434.524.5179.534141435طماام دومة االعدادٌة بناتساره محمد محمود عبد الرحمن5049

ناجح5336.524.53321.5168.5261616.536طماام دومة االعدادٌة بناتسامٌه مٌالد فتحً رزٌق5050

ناجح6238.530.53625.5192.531171435طماام دومة االعدادٌة بناتسمٌره أحمد محمد عل5051ً

ناجح64.545334331216.534171636طماام دومة االعدادٌة بناتسناء عبد الحمٌد محمود محمد5052

ناجح603528342217927171435طماام دومة االعدادٌة بناتسهى محمد خلف هللا على5053

ناجح6541324228208371916.537طماام دومة االعدادٌة بناتسوسن عبد السالم زكرٌا احمد5054

ناجح61.545.53341.528209.5331714.536طماام دومة االعدادٌة بناتسٌده كرم ابراهٌم محمد5055

ناجح70.5383540.525.5209.5331714.535طماام دومة االعدادٌة بناتسٌناء اشرف عبدالاله عبد الخالق5056

ناجح8059.5405939.527837191638طماام دومة االعدادٌة بناتشروق عزت صالح الدٌن محمد5057

ناجح61.545.52440.530.5202261814.536طماام دومة االعدادٌة بناتشروق محمد نور الدٌن ٌوسف خضٌرى5058

ناجح75.546405037.524936171735طماام دومة االعدادٌة بناتشمس ابراهٌم عبدالعزبز سٌد5059

ناجح5040.5293325.517832161335طماام دومة االعدادٌة بناتشمس جوده مسعود تٌسٌر5060

ناجح66453335.527206.5371714.536طماام دومة االعدادٌة بناتشهد ممدوح عبد العزٌز محمود5061

له دور ثان00000000017طماام دومة االعدادٌة بناتشهٌره عبدالعزٌز عبدالحمٌد عبدالعزٌز5062

ناجح73.55438.54837.5251.5381715.536طماام دومة االعدادٌة بناتشٌماء محمد همام تمام5063

ناجح7348.53742.531.5232.5391716.537طماام دومة االعدادٌة بناتصباح مراد عبد الغفار سٌد5064

ناجح674936.540.52722038161436طماام دومة االعدادٌة بناتصفاء محمد حسٌن محمد5065

ناجح73533245.530.523439181636طماام دومة االعدادٌة بناتعائشه احمد صالح متولى5066

ناجح7756395137.5260.538181737طماام دومة االعدادٌة بناتعائشه الداخلى عبد الرحمن احمد5067

ناجح53.539303523180.534171334طماام دومة االعدادٌة بناتعزه عبد الحمٌد عطٌه بخٌت5068

ناجح7345394536.5238.538161537طماام دومة االعدادٌة بناتعزٌزه فرغلى جٌد جمعه5069

ناجح5245.533.53830199331613.537طماام دومة االعدادٌة بناتعلٌاء اشرف رمضان على5070

ناجح695334.539.52822434161638طماام دومة االعدادٌة بناتعلٌاء حماده على سٌد5071

ناجح644033.539.527.5204.535171435طماام دومة االعدادٌة بناتغاده عبدالرازق مصطفً عبدالعال5072

ناجح74543843.538247.5391815.536طماام دومة االعدادٌة بناتفاطمة الزهراء حسن السٌد فهمى5073

ناجح52412932.523.5178341714.536طماام دومة االعدادٌة بناتفاطمه حمدان حسٌن حسٌن5074

ناجح77.55737.557.539.526937181735طماام دومة االعدادٌة بناتفاطمه شرٌف عبد المغٌث على5075

ناجح6340313425193351515.536طماام دومة االعدادٌة بناتفاطمه محمود زناتً محمد5076

ناجح5440.5314124190.5371814.536طماام دومة االعدادٌة بناتفرحه سٌد ابراهٌم حسٌن5077

ناجح65.538.53148.530213.5351714.536طماام دومة االعدادٌة بناتفرحه عبد الرحمن على عبد الكرٌم5078
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ناجح5540.5293922185.5331717.536طماام دومة االعدادٌة بناتكرستٌنا خلٌفة الٌد لوزى5079

ناجح57.5463039.522.5195.534181737طماام دومة االعدادٌة بناتمادونا بدٌع فهمً بقطر5080

ناجح554530.53722.519033181736طماام دومة االعدادٌة بناتمادونا ناجح قدورى حناوى5081

ناجح60.54527.53525193331715.536طماام دومة االعدادٌة بناتمارتٌنا راٌد عبدالرؤوف قمصان5082

ناجح604527.536.523.5192.5331715.536طماام دومة االعدادٌة بناتمرثا عبد المسٌح مكرم خلٌله5083

ناجح5539.526.53620177371715.536طماام دومة االعدادٌة بناتمرنا عاطف شوقً نصح5084ً

ناجح74.553.535.54330236.538181736طماام دومة االعدادٌة بناتمروة محمد همام تمام5085

ناجح69.541.5304332.5216.532181637طماام دومة االعدادٌة بناتمروه ابودهب محمد خلٌفه5086

ناجح60.5392937.526192311715.536طماام دومة االعدادٌة بناتمروه سٌد عبدالعال عتمان5087

ناجح6341304130.5205.5321715.535طماام دومة االعدادٌة بناتمروه محمد رجب محمد5088

ناجح49.5402632.523171321715.536طماام دومة االعدادٌة بناتمرٌم رئٌف بخٌت مهاود5089

ناجح5839.52934.522183321615.536طماام دومة االعدادٌة بناتمرٌم زكاري خلٌله حبٌش5090

ناجح48.541.53035.522177.5311715.536طماام دومة االعدادٌة بناتمرٌم عماد نادي بشاي5091

ناجح786040594027735171636طماام دومة االعدادٌة بناتمرٌم فكري صادق حنا5092

ناجح57.54628.5352319028.51715.536طماام دومة االعدادٌة بناتمرٌم نبٌل عجٌب بشاى5093

ناجح68.551.533.547.53023136191838طماام دومة االعدادٌة بناتمنار مرادى جابر عبدالعلٌم5094

ناجح6945.5334524216.533171637طماام دومة االعدادٌة بناتمنال عبدالباسط مصطفً عبدالعال5095

ناجح6045293821.5193.535.5181736طماام دومة االعدادٌة بناتمنه عمر خلف عبد العلى5096

ناجح6138303822.5189.536.51715.535طماام دومة االعدادٌة بناتمنى الٌشع نصرهللا اسكندر5097

ناجح4434.52432.521156271515.536طماام دومة االعدادٌة بناتمنى محمد سٌد هرٌدى5098

ناجح5137.530.53224.5175.527171436طماام دومة االعدادٌة بناتمنى محمد على عبدهللا5099

ناجح51373031.524.517428161536طماام دومة االعدادٌة بناتمنٌتاب محمد سٌد محمد5100

ناجح75.5554049.53725736151735طماام دومة االعدادٌة بناتمهرائٌله خٌر قمصان خٌر5101

ناجح67.535.535.536.526.5201.534141736طماام دومة االعدادٌة بناتمورٌن عطا ابراهٌم نخٌله5102

ناجح66.54235.53725.5206.532141735طماام دومة االعدادٌة بناتمً مراد عبٌد عبٌد5103

ناجح563835.537.525.5192.5341515.535طماام دومة االعدادٌة بناتنانسً سامح إبر اهٌم زك5104ً

ناجح64.54535.53928.5212.532141436طماام دومة االعدادٌة بناتنجالء محمد رفعت خلف5105

ناجح7554.538.55436258341517.536طماام دومة االعدادٌة بناتندى علً عبدهللا عبدهللا5106

ناجح64452839.526202.533151434طماام دومة االعدادٌة بناتنرمٌن عبد المسٌح بخٌت بقطر5107

ناجح614033462920932151436طماام دومة االعدادٌة بناتنرمٌن نبٌل ناجح دنٌال5108

ناجح70.55739.552.532.5252331615.536طماام دومة االعدادٌة بناتنسرٌن اسماعٌل محمد عزوز5109

ناجح72.553.53948.534247.531151535طماام دومة االعدادٌة بناتنسمة محمد عباس محمد5110

ناجح65.54333.536.527205.531151536طماام دومة االعدادٌة بناتنسمه عبد الحمٌد محمد عبد المجلى5111

ناجح58.538.530.536.52418829151436طماام دومة االعدادٌة بناتنفٌسه ابوالنجا محمود محمد5112
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ناجح6339.53036.52519431151536طماام دومة االعدادٌة بناتنفٌن كمال ناروز عجاب5113ًٌ

ناجح68.5513850.533241341515.537طماام دومة االعدادٌة بناتنهٌره رافت ابراهٌم سلٌمان5114

ناجح71.54535.54029.5221.530141535طماام دومة االعدادٌة بناتنورهان الشٌخ محمد رفعت محمد5115

ناجح59.541.533332419128141535طماام دومة االعدادٌة بناتنورهان حسونه محمود محمد5116

ناجح68.54027.53322.5191.532141536طماام دومة االعدادٌة بناتنورهان عبدالرحمن احمد حجازى5117

ناجح76.55839.55739270381517.536طماام دومة االعدادٌة بناتنورهان عٌاد رضانً سالمة5118

ناجح6953.5375438251.532161937طماام دومة االعدادٌة بناتنورهان ودٌع فرٌج فرج هللا5119

ناجح755637.55738263.532.51516.537طماام دومة االعدادٌة بناتنورٌز عزت عدٌل مرقس5120

ناجح73.548.536.55433.5246361618.534طماام دومة االعدادٌة بناتهاجر عبدالاله عبدهللا عبدالاله5121

ناجح5240254127185321417.536طماام دومة االعدادٌة بناتهاجر محمد محمود محمد5122

ناجح7759.5405639271.5371518.536طماام دومة االعدادٌة بناتهدى محمد صالح الدٌن محمد5123

ناجح57.535.524.54328.518935141537طماام دومة االعدادٌة بناتهند رشاد طه محمد5124

ناجح6238.5263427187.534151736طماام دومة االعدادٌة بناتهند عبد الهادى عبد الاله عبد الخالق5125

ناجح74.55739.5543726236151735طماام دومة االعدادٌة بناتورده حنفً احمد عل5126ً

ناجح62.541.530.545.533213331416.536طماام دومة االعدادٌة بناتورده رضوان سٌد موسى5127

ناجح684527.54430.5215351415.536طماام دومة االعدادٌة بناتوسام جوهر عبد السٌد بٌرق5128

ناجح50.53924.537.531182.534141537طماام دومة االعدادٌة بناتٌاسمٌن سٌد محمود عبد لاله5129

ناجح53.53722.53524172311614.536طماام دومة االعدادٌة بناتٌاسمٌن محمود سٌد محمود5130

ناجح766038.558.537.5270.536131736طماام دومة االعدادٌة بناتٌسرا هانى كمال عبدالعلٌم5131

ناجح763938.55236.524232141336طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةابانوب عفت رمزي عجاٌب5132ً

ناجح7437.5365434.523632131535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةابراهٌم حسن حمدان سلٌمان5133

ناجح73.540.535.55035234.532151636طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاحمد حامد محمد غالب5134

ناجح5436.526.538.526181.5291314.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاحمد حسن سالم حسن5135

ناجح58333035.522.517928151436طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاحمد حمدى محمد احمد5136

ناجح75.559385736.526635151636طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاحمد عبد الرزاق حسٌن محمد5137

ناجح57.541.53046.528203.5301515.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالحمٌد محمد احمد5138

ناجح75.557.538.55834.526436151538طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالعزٌز سٌد حسن5139

ناجح7347.537.554.534.524734151637طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاحمد محمد سٌد عبدالحافظ5140

ناجح68.54235.5502622230141534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح ٌوسف محمد5141

ناجح5442.5283928.519230141435طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاسالم محمود على محمود5142

ناجح59.53928.538.525190.533151435طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاسالم ناجح عبدالحى سٌد5143

ناجح66.536.53043.528.520532141636طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاسماعٌل جعفر عبد الرحمن احمد5144

ناجح7457.535.55334254351415.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةالحسن سٌد كمال محمد5145

ناجح715536.55333.5249341313.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةالحسٌن سٌد كمال محمد5146
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ناجح64.53928.541.525.5199271415.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةالمأمون ٌسرى محى الدٌن احمد5147

ناجح58.535264029188.5311315.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةامٌر سراج حارس حسانٌن5148

ناجح56.538.525.53728.5186281212.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةامٌر عبد الحلٌم احمد احمد5149

ناجح5439.52641.52718827141436طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةبهاء محمد ضاحى محمد5150

ناجح76.5594058.538.5272.5361415.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةجابر محمود خلٌل محمد5151

ناجح7051.5365632.524637141636طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةجمال عبد العزٌز حسٌن محمد5152

ناجح57.537.5304530200331413.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةحسن احمد سعٌد عبدالرحٌم5153

ناجح6654.53255.525.5233.5331313.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةحسٌن احمد سعٌد عبدالرحٌم5154

ناجح7355.5325427.5242331414.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةحسٌن عبدالغفار محمد سالمان5155

ناجح63.55234.55125226311414.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةرشوان على حماد غالب5156

ناجح5442.53047.524198291212.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةطه مصطفى ضاحى محمد5157

ناجح675534.55425.5236321414.537طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن سٌد عبدالعال محمد5158

ناجح4852.5304525.5201291212.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةعبد العلٌم كمال عبد العلٌم احمد5159

ناجح6052.531.5502722129121335طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةعبدالراضى مصطفى سعٌد عبدالرحٌم5160

ناجح61503048.529.521929131334طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد حسن سالم5161

ناجح7046.532.55225.5226.533141436طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم محمد عبد اللطٌف محمد5162

ناجح57.5473047.529211311213.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز منصور عبدالعزٌز فراج5163

ناجح63.54728.553.529.522232131435طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةعلى عبدالرزاق محمد عل5164ً

ناجح59.54827.551.525211.532141335طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةعلى محمد على عبدالحافظ5165

ناجح73.558375530.5254321313.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةعمر احمد سٌد عبد الحافظ5166

ناجح6450.5355131.5232321414.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةغالب احمد حماد غالب5167

ناجح7560355537.5262.5311414.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةغسان والى محى الدٌن احمد5168

ناجح73.5573656.537.5260.5331414.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةفادى فوكٌه لمعى جاد هللا5169

ناجح6148.53049.530.5219.532131336طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةفخري انور فخري سلٌمان5170

ناجح645028.54928219.533141435طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةكٌرلس موسى صدٌق موسى5171

ناجح76.5483754.527.5243.534141437طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةماركو حسنى جاد سٌدهم5172

ناجح77604059.538274.5341513.538طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةماسٌو مجدى ذكى قداس5173

ناجح57.55331.5532922428151336طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبد الرحمن متولى5174

ناجح60.548.5335230224271413.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمحمد حسنى عبد العزٌز احمد5175

ناجح51392634.523.5174261413.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمحمد صابر جاد الكرٌم عبد الاله5176

ناجح564526.54227196.529141435طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمحمد عبد الحمٌد محمد احمد5177

ناجح68.55530.550.532.5237321614.537طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمحمد محمد محمود احمد5178

ناجح58.554.53244.531220.5311613.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمحمد محمود سٌد عبدالعال5179

ناجح6855.5335235243.534151535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمعاذ اوسامة ثابت عبدالباري5180
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ناجح54473039.524194.5281514.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمٌنا حشمت صدٌق موسى5181

ناجح54.541303823.518729151635طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةوائل منٌر ذكً عبده5182

ناجح524527402619032141434طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةٌاسر سٌد احمد سلٌمان5183

ناجح4538.528.53625.5173.529151535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةٌحى عبدالحافظ عبدالعال احمد5184

ناجح61.54530.541.529.5208321514.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةٌزٌد محمود موسى حسن5185

ناجح535027.53926195.5291515.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةٌسى رضانى عٌاد جرجس5186

ناجح5440.524.53824.5181.5301516.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةٌوساب شحات عازر حنا5187

ناجح51402540.527183.531131435طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةٌوسف مدحت ٌوسف محمد5188

ناجح49.542.525382117627.5151535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةارٌن عجٌب فؤاد ٌسى5189

ناجح796040604027939151738طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةأمنه حمدان ضاحً محمد5190

ناجح6752.531.54124.5216.5341516.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةامنٌه على ثابت عبدالبارى5191

ناجح59.55328.536.524.5202341415.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةامٌره سٌد عٌد سٌد5192

ناجح63.548.527.53925203.5351514.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةامٌره عبدهللا قندٌل عبدهللا5193

ناجح70553655.536.525329.5141535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاٌرٌنى فكتور مرقس حنا5194

ناجح63.5523137.529.5213.5351416.537طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاٌمان ثابت عبدالاله محمد5195

ناجح65523345.531.5227341314.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةأٌه ٌاسٌن عبدالرحمن محمود5196

ناجح77.5603751.535.5261.5331514.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةبسنت منٌر موسى عوٌضة5197

ناجح574032.53823.519130141335طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةرانٌا ماهر فتحً سٌد5198

ناجح4635.532.53420.5168.533141335طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةرانٌا مجدى فاٌز شافع5199

ناجح65.548.533.54731225.535171536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةرحاب عبدالرحمن احمد عبدالعال5200

ناجح67.540.537.537.528.5211.535171534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةرحمه سامى كمال عبدالنعٌم5201

ناجح6137.537.53822.5196.534151535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةرشا جمال حسن سلٌمان5202

ناجح66463644.525.521831161635طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةرقٌه سامى كمال عبدالنعٌم5203

ناجح70.553385031.5243341614.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةروان محمد عبد الرحمن احمد5204

ناجح69.54538.554.531238.534151435طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةروزان صابر زكى قداس5205

ناجح8060405839.5277.5361615.537طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةرٌفان هانى رشدى عبدالمالك5206

ناجح70.54637.544.530.522936151334طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةرٌهام انور عطٌة عطا5207

ناجح75.55838.551.531254.5341615.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةرٌهام عز ضاحً محمد5208

ناجح62.538.536.538.526202331412.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةساره احمد زكرٌا احمد5209

ناجح74.555.539.54930248.5341714.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةساره ناجح موسى عوٌضة5210

ناجح57.538.531342518634141334طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةسامٌة حسن محمد سلٌمان5211

له دور ثان00000000018طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةسحر منٌر خلف حكٌم5212

ناجح58.5333135.52318132131234طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةسناء خالد احمد حامد5213

ناجح60342734.520.517628121135طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةسهٌر ابراهٌم احمد ابراهٌم5214
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ناجح603630402519130131435طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةشروق هانً احمد عل5215ً

ناجح7457.537.54726.5242.5341715.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةشهد عبد العال احمد عبد العال5216

ناجح66.535.53235.522191.532141434طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةشٌماء عبدالرؤوف سٌد عبدالعال5217

ناجح76.56038.55433.5262.5311314.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةعال حسن عبدالعزٌز احمد5218

ناجح65.5453639.525211291514.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةفاطمه حسن عتٌق سلٌمان5219

ناجح62452534.522.5189311512.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةفرحة بكر عبدالحمٌد ابوضٌف5220

ناجح64.551.5344627.5223.536151534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةكلثوم محمد جابر محمدٌن5221

ناجح624527.53724195.533161635طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمادونا اسحاق رزق هللا بشاى5222

ناجح52.5452841.524.5191.533161634طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمارٌت الفً فكري عبد هللا5223

ناجح48.535.525.53020159.5281111.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمارٌز عبد المسٌح جاد عبٌد5224

ناجح73513652.531.524433.5161435طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمارٌنا عجٌب صدقً سوٌحه5225

ناجح79.5603959.53927734151637طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمارٌنا مساعد معوض بشاى5226

ناجح6545304926.5215.533161634طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمارٌنا نادر عزٌز ذاكى5227

ناجح6339.5274122.519333161635طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمالٌز اسحاق ابراهٌم لبٌب5228

ناجح594126.535.52018233171634طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمرٌانه افرالٌم اعطى عطٌه5229

ناجح77.56033.55536.5262.5361615.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمنار سرحان عبدالعال عبدالرحٌم5230

ناجح674533.541.528.5215.534161634طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمنار عجٌب فؤاد ٌسى5231

ناجح56.5463342.52620432161535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمنار مدكور عبدالعزٌز محمد5232

ناجح7157.53847.531245331615.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمنار مصطفى خلٌل مصطفى5233

ناجح70.550334223.5219361415.536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمنة هللا احمد عبدالعال احمد5234

ناجح7859.536.554.533.5262341614.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمنة هللا حامد عبدالحكم عبدالعلٌم5235

ناجح786039.559.538.5275.5351615.537طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةمهراتى ماجد هارون ملطى5236

ناجح62453246.527.5213341615.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةنانسى نسٌم حنٌن بندارى5237

ناجح53.53831.537.525185.531161535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةندا كمال ابراهٌم ٌونس5238

ناجح74.546.5374225.5225.536171634طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةنزهه على محمد سلٌمان5239

ناجح60.545303621192.530161635طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةنفٌسه فتحى عبدالعلٌم احمد5240

ناجح7147364232.5228.5361515.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةنورا سعٌد محمد عوض5241

ناجح77.559395638.527037161537طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةنورا سٌد قبٌصى سٌد5242

ناجح56.537.530.539.52318733141334طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةنورا محمد عبدالحمٌد ابو ضٌف5243

ناجح77.55937.5563826836161536طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةنورهان عبد الرحمن محمود محمد5244

ناجح70.54534.54031221361514.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةهاجر صالح احمد محمد5245

ناجح53.538.5313927189331513.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةهاله احمد سالمه خلٌل5246

ناجح623836.536.525.5198.5321513.534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةهبه سٌد سلٌمان محمد5247

ناجح7257.538.55134.5253.5341614.537طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةهند محمد سالم محمد5248
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ناجح64.5453543.526.5214.5331615.535طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةهٌام محمد احمد سٌد5249

ناجح68.547.53648.532232.532151534طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةوفاء سٌد عوض محمود5250

ناجح7858.5395437.5267371715.537طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةوئام احمد الصادق محمد5251

ناجح75.55739.557.538267.539181640طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاحمد حمدان احمد سٌد5252

ناجح66.5543950.535.5245.540151639طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاحمد حمدي عبدالباسط متول5253ً

ناجح6753.536.55635.5248.5381515.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاحمد زكرٌا محمد عبدالحلٌم5254

ناجح67.55736.559.534254.539161739طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاحمد عبد المعطى عبدالعزٌز نافع5255

ناجح61.55029.55630.5227.5371516.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاحمد عبد الرحمن محمود محمد5256

ناجح7857.53352.529.5250.538151540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاحمد ماهر محمد ابوالغٌط5257

ناجح6655395932.5251.5391715.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد حرزهللا حرزهللا5258

ناجح705839.55833258.5391715.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد ذكرٌا فولى5259

ناجح7058405632.5256.538171539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود علً سٌد5260

ناجح62.5573958.53725438161739طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاحمد معتصم عبد الحكٌم محمد5261

ناجح78.5604059.53927738171640طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاسامه جمال حفنى احمد5262

ناجح5855395835245361616.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاسالم حماده توفٌق محمد5263

ناجح7359.53755.538263331616.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةتوماس حافظ فلى روفائٌل5264

ناجح7258396038.5267.535181639طمااالغانة االعدادٌة المشتركةحسام حسن عطٌه عمر5265

ناجح6757365933.5252.538171539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةحسن احمد محمد محمود5266

ناجح786039.56037.527538171640طمااالغانة االعدادٌة المشتركةحسن خٌرى حسن محمد5267

ناجح67.556.53559.536.5255371814.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةحسن طارق علً حسن5268

ناجح64.55634.554.531.5241351714.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةحمدى احمد محمد عبدالاله5269

ناجح705237.55432245.5331815.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةحنا اسحق شاكر درٌاس5270

ناجح694535.546.533.5229.5371715.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةحنفى محمد حنفى احمد5271

ناجح7657.5375738.5266351615.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةخالد محمد عبد القادر محمد5272

ناجح74.557.536.55435.525835141540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةسلٌمان على السٌد على5273

ناجح68.554.538.546.536.5244.533151540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةسٌد رشاد مهران حسن5274

ناجح74533853.537255.534161540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةشكري اٌهاب شكري عٌسى5275

ناجح7554.53956.53726234181540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةشهاب اسعد توفٌلس ذكى5276

ناجح75.55639.55938.5268.534141440طمااالغانة االعدادٌة المشتركةضٌاء احمد احمد عبدهللا5277

ناجح7756.539.5563626533161540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةطارق عالء عبدالفتاح محمد5278

ناجح74.5453755.535.5247.534161540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد احمد5279

ناجح6347.532.54934.5226.533141540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن خالد فاروق عزٌز5280

ناجح77.555.54056.538.526834151439طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد ابوزٌد محمد5281

ناجح615336473423134151539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعبدالعلٌم عمر عبدالعلٌم نصر5282
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ناجح72.549364636239.5311716.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعلى ثروت على محمد5283

ناجح67.5463239.529.5214.5341616.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعلى محمد حسن مصطفى5284

ناجح745235.553.535.5250.539171639طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعلً طاٌع علً الدٌن عبدالموجود5285

ناجح7153354435.5238.535161440طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعماد حمدى عبدالاله ابوالعال5286

ناجح7551.53653.537.5253.5361514.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعمار مهران محمد محمود5287

ناجح745436.54837.525035161440طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعمرو اٌمن محارب عزٌز5288

ناجح74.55738.548.538256.5371714.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعمرو ثروت عبدالظاهر ابوالحدٌد5289

ناجح735336.542.535.5240.534141440طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعمرو عادل احمد على5290

ناجح70.54936.5543724733171540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةفادى عٌسى خلف عٌسى5291

ناجح734227.551.526.5220.5361615.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةفاروق قناوى احمد محمد5292

ناجح7441.524.54925.5214.537161440طمااالغانة االعدادٌة المشتركةفٌصل عبدالخالق عبدهللا سٌد5293

ناجح7037.5304830.521632171540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةكٌرلس لبان عطٌه هللا عبدالمسٌح5294

ناجح65.536265030207.534151540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمد ابوزٌد محمد ابوالغٌط5295

ناجح74.536.531.555.531229371615.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمد اٌمن توفٌق محمد5296

ناجح804534.55736252.5361715.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن عبدالفضٌل حسٌن5297

ناجح78.552.5345833.5256.5361615.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحمن ابراهٌم على5298

ناجح8051.5386038.526839161540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالفتاح سٌد عبدهللا5299

ناجح7340.530.554.535233.5381614.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالفتاح على سالمه5300

ناجح8055.539.56038.5273.5401817.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمد عرب لطفى احمد5301

ناجح80523758.539266.5391816.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمد علً حنفً محمود5302

ناجح6539.531.546.528210.5321513.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمد غرٌب محمد على5303

ناجح74.55536.55433.5253.539171540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمد ٌحٌى زكرٌا فولى5304

ناجح62.53926.551.529208.533171540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمود ثروت حفنى جوٌد5305

ناجح74.54530.55335.5238.537171540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمود فوزى ابولٌله احمد5306

ناجح75.552.53353.537.525236171539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد ابوالفتوح محمد5307

ناجح8060406039.5279.538161539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود محمد5308

ناجح7853.537.554.539262.5391616.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمروان حافظ زكً الدٌن محمد5309

ناجح75.53727.55235227371516.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمصطفى سعدالدٌن عبدالشافى عبدالحمٌد5310

ناجح74.5543858.538263371617.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمصطفى طلعت عبدالعظٌم عبدالجواد5311

ناجح69.552.53453.534243.537161839طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمؤمن اشرف عبدالشكور فولى5312

ناجح67.542.532443422038161639طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمؤمن عٌسى محمود محمد5313

ناجح6935.5293828.520036151440طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمؤمن ناصر حفنً احمد5314

ناجح70.54635.54234.5228.5391514.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةهشام احمد خلف احمد5315

ناجح65.537.533.535.53020238151540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةٌوسف راشد رشاد راشد5316
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ناجح77.54635.54635240361714.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةابرار عزت احمد قندٌل5317

ناجح77.5563957.539.5269.537171540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاسراء احمد عبدالقادر محمد5318

ناجح674537.538.532.5220.538161540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاسراء حنفً صابر محمود5319

ناجح78594056.539.5273381716.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاسراء صالح محمد على5320

ناجح785739.557.539.5271.538171640طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاسراء معتصم سٌد حسانٌن5321

ناجح7859.54059.538.5275.5381716.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاسماء خالد عبدالحمٌد محمد5322

ناجح725337.550.533.5246.5371715.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةالماظ محمد عبدالحافظ على5323

ناجح71.554.535.55435250.538171640طمااالغانة االعدادٌة المشتركةامل عبدالظاهر حراز حسانٌن5324

ناجح63.541.530.540.52820438171740طمااالغانة االعدادٌة المشتركةامل عبدالفتاح كمال فرغلى5325

ناجح73453540.534227.538161740طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاٌّه احمد هالل ٌوسف5326

ناجح74473752.533.5244381716.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاٌّه جمال محمد عبدالرحمن5327

ناجح77.550.538.55535.5257361717.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةاٌّه عبدالشافى عبدالعلٌم محمد5328

ناجح79.5543947.536.5256.5381616.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةبشاٌر انور عبدالحلٌم احمد5329

ناجح78.555.5395438.5265.536161540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةحبٌبه حامد عبدالفضٌل بكر5330

ناجح7342.53552.532.5235.5381617.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةحبٌبه دروٌش طه محمد5331

ناجح7442.5354323217.5371717.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةحٌاة صالح عبدالعزٌز محمود5332

ناجح734233.544.522.5215.534151540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةدعاء رائف سٌد فهم5333ً

ناجح74.551.535.549.53124237171540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةدمٌانه رسمً كارٌوس تاوضروس5334

ناجح75.555.537.55631.525637151540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةدنٌا عبدالعزٌز نافع مرعى5335

ناجح67.541.526.543.526.5205.5331515.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةدٌانا محمد عبدالباسط على5336

ناجح7659405838271371717.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةدٌانا مالك جادالكرٌم جرجس5337

ناجح75.555405735.526338151640طمااالغانة االعدادٌة المشتركةراندا حسنً حسٌن محمد5338

ناجح70.535.532492721439161540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةرحاب جمال عبدالعزٌز عبدالاله5339

ناجح7551.5365734.5254361616.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةرحمه اسماعٌل عبدالقادر محمد5340

ناجح764934.556.534250381516.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةرحمه انور فراج محمد5341

ناجح734532.541.52621839171340طمااالغانة االعدادٌة المشتركةرحمه ذاكر عبدالاله حسٌن5342

ناجح735235472823539161440طمااالغانة االعدادٌة المشتركةرحمه شاكر عثمان عبدالوال5343ً

ناجح7039385537.5239.539161540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةرحمه عرفات حامد محمود5344

ناجح71584057.535.526233161540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةرحمه عمادالدٌن عبدالحمٌد حسن5345

ناجح8060406039.5279.538161740طمااالغانة االعدادٌة المشتركةرشا خالد عبدالعظٌم على5346

ناجح7754.5324734244.538171540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةرٌهام حمدى احمد محمد5347

ناجح58.534.528.54225188.532161440طمااالغانة االعدادٌة المشتركةزٌنب رائف سٌد فهم5348ً

ناجح7548.533.546.528231.537171539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةزٌنب محمد عبدالفضٌل سٌد5349

ناجح7854.532.552.535.525335161539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةساره زكرٌا عبدالقادر متول5350ً
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ناجح6742.53039.531.5210.527.51516.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةساره كامل نصحً رزق هللا5351

ناجح75.551.536.55235.525133.5161539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةسٌمون صالح وسٌلً عازر5352

ناجح70.546.5364832233341615.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةشرٌن محمد فتحى فرغل5353

ناجح73.551.539.553.53525333161539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةشرٌن محى الدٌن عبد الحمٌد عبد العال5354

ناجح67.551374730232.5321515.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةشهد احمد علً تمام5355

ناجح7651.53747.532.5244.5321716.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةشٌماء عرفات سٌد محمد5356

ناجح76.548384834.524533171539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعائشه حامد احمد حسانٌن5357

ناجح77504052.536.525634161539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةعائشه عمر عزوز محمدٌن5358

ناجح704639.55236.5244291615.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةغاده ٌاسر حسٌن محمد5359

ناجح7651.53450.532.5244.534161539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةغدٌر صبحً مرٌد ٌوسف5360

ناجح765839.558.53927133.5161539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةكارولٌن ماجت شحاته درٌاس5361

ناجح68.5453643.533.5226.533161639طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمارٌان صبٌح كمال اقالدٌوس5362

ناجح78.55939.5593827434151639طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمروه عاصم عبدالسمٌع محمد5363

ناجح70.5453044.526.5216.532.5161539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمرٌان ظرٌف حبٌب عٌسى5364

ناجح76.556.53546.535.525035151439طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمرٌم طه احمد عبدهللا5365

ناجح7241.53634.52821228161439طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمرٌم على عبدالناصر على5366

ناجح734934.539.532.5228.533141539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمرٌم كرمً صبحً رزق هللا5367

ناجح72.539.538.54535.523133151540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمنار عالء توفٌق محمد5368

ناجح68.55031.549.530229.533161540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمنار ناصر حسن محمد5369

ناجح68.545.52948.530221.532161540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمنال محمد عبدالساتر حسانٌن5370

ناجح7759.539.557.539.527333161440طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمها محمد عبدالعزٌز عبدالوالى5371

ناجح70.546.533.54425.522032141940طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمً عزٌز محارب عزٌز5372

ناجح67.54533.540.524.5211361519.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةنادٌه عبدالغنى حسٌن عبدالحلٌم5373

ناجح674534402721333161840طمااالغانة االعدادٌة المشتركةنادٌه محمد احمد قندٌل5374

ناجح74.5593952.536.5261.535161840طمااالغانة االعدادٌة المشتركةناردٌن اٌهاب وسٌلً عازر5375

ناجح714934.55127232.5341615.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةنشوى سٌد عبدالظاهر عرابى5376

ناجح71.54734.545.525.5224361615.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةنوران نبٌل فلى رزق هللا5377

ناجح6942.5364528.5221291616.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةنورهان سلٌمان أبوداود محمد5378

ناجح6545334626.5215.532161740طمااالغانة االعدادٌة المشتركةنورهان همام احمد محمد5379

ناجح643832.534.523192311717.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةهاله محمد زكى على5380

ناجح71.55438.54735.5246.537161440طمااالغانة االعدادٌة المشتركةهدى جمال ابوعمٌره ابو العلى5381

ناجح6746.536.5452522036161640طمااالغانة االعدادٌة المشتركةهناء مهدي محفوظ جوٌد5382

ناجح6748.5364020.5212371616.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةهٌام حامد ابولٌله احمد5383

ناجح7452.539.551.535252.538161740طمااالغانة االعدادٌة المشتركةهٌام محمد محمدٌن فراج5384
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ناجح80604059.538.527835161740طمااالغانة االعدادٌة المشتركةوصال عادل هالل ٌوسف5385

ناجح63.550.536.54825.5224351515.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةوالء محمد قاسم بخٌت5386

ناجح60.54937.547.524.5219331715.540طمااالغانة االعدادٌة المشتركةٌارا سٌد محمد سٌد5387

ناجح66.55236.54830233361617.539طمااالغانة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن اشرف محمد ادرٌس5388

ناجح785635.54937255.535161640طمااالغانة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ناصر عرٌان حكٌم5389

ناجح5041.5303720.517925141335طماالقطنة للتعلٌم االساسىالحسن على عشرى محمد5390

ناجح6141.530.539.523195.5361512.536طماالقطنة للتعلٌم االساسىانطونٌوس جمال لوٌز برتله5391

ناجح71423343.530219.534131437طماالقطنة للتعلٌم االساسىبوال نبٌل بدٌر بخٌت5392

ناجح68.5423047.527.5215.529141137طماالقطنة للتعلٌم االساسىبٌتر ثروت فوزى مرقص5393

ناجح4536.526.539.525.5173281511.535طماالقطنة للتعلٌم االساسىجالل احمد محمد نصر5394

ناجح56372837.527.5186291611.536طماالقطنة للتعلٌم االساسىحامد محمد حرزهللا حرزهللا5395

ناجح47.5363035.525174261411.536طماالقطنة للتعلٌم االساسىخالد خٌرى عبدالحمٌد تعلب5396

ناجح5536.5253724.517825.51411.537طماالقطنة للتعلٌم االساسىرومانً مرجان جادالكرٌم جرجس5397

ناجح4935.524.53624169271411.536طماالقطنة للتعلٌم االساسىرٌمون عماد خلف شانودى5398

ناجح73423748.536236.5311411.538طماالقطنة للتعلٌم االساسىشادى عبدالحكم محمود سٌد5399

ناجح7241.534.5493423133161538طماالقطنة للتعلٌم االساسىطه مجدى عبدالظاهر محمد5400

ناجح48.533.5253725.5169.5281514.537طماالقطنة للتعلٌم االساسىعبدالرحمن عبدالرزاق محمد قندٌل5401

ناجح56362536.523.517729161435طماالقطنة للتعلٌم االساسىعبدالرحمن على كمال محمد5402

ناجح49.537263526173.530131235طماالقطنة للتعلٌم االساسىعزٌز عادل عبدالحمٌد تعلب5403

ناجح57.5362735.52718330161436طماالقطنة للتعلٌم االساسىعلً نصرالدٌن عبدالعزٌز احمد5404

ناجح58.535.528.536.52618532151237طماالقطنة للتعلٌم االساسىعمر فوزى محمود سٌد5405

ناجح68.551.531533123530161238طماالقطنة للتعلٌم االساسىعمرو بدار محمد محمد5406

ناجح71.55031.55632.5241.527.51311.538طماالقطنة للتعلٌم االساسىفادى ناجى ملك جادالسٌد5407

ناجح47.53523.536.524166.526.51412.536طماالقطنة للتعلٌم االساسىفادى نبٌل اسعد رٌاض5408

ناجح58.53525.53825182291612.536طماالقطنة للتعلٌم االساسىفارس ناصر تامر جادالسٌد5409

ناجح68.539304526.520929161337طماالقطنة للتعلٌم االساسىفلٌب كرمى جوده عبدربه5410

ناجح5835.52636.52618226151436طماالقطنة للتعلٌم االساسىكٌرلس رومانى جاد جبره5411

ناجح56.533243523.517227.5161336طماالقطنة للتعلٌم االساسىماجد كمال اسحق سدراك5412

ناجح63.53326.53924186281514.537طماالقطنة للتعلٌم االساسىمحمد احمد نادى احمد5413

ناجح70.552374432.523632161635طماالقطنة للتعلٌم االساسىمحمد عبده على تعلب5414

ناجح51.534313529.518131161436طماالقطنة للتعلٌم االساسىمحمد نظٌر على نظٌر5415

ناجح6234.533.53426.5190.5341614.536طماالقطنة للتعلٌم االساسىمحمد ٌاسر محمد عثمان5416

ناجح50.532.530.53326.517328141435طماالقطنة للتعلٌم االساسىمحمود خالد على احمد5417

ناجح635236.541.529.5222.531151535طماالقطنة للتعلٌم االساسىمصطفى عبده على تعلب5418
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ناجح64.536.530.54026.519837161336طماالقطنة للتعلٌم االساسىمٌنا معزوز عزت شلبى5419

ناجح483421.530.520.5154.520151336طماالقطنة للتعلٌم االساسىهاشم ناصر هاشم محمد5420

ناجح59.532.528.53124175.532141337طماالقطنة للتعلٌم االساسىٌحٌى عبدالوهاب محمد حسن5421

ناجح694532.54625.521834.5161537طماالقطنة للتعلٌم االساسىٌسى فكرى بسطوروس توادروس5422

ناجح78.556.53853.535.526233161638طماالقطنة للتعلٌم االساسىأسماء مشرف احمد محمد5423

ناجح63.545.53352.535229.5331614.538طماالقطنة للتعلٌم االساسىامٌره محمود محمد محمود5424

ناجح6533.52832.524183321612.537طماالقطنة للتعلٌم االساسىاٌمان مجدى بخٌت حسن5425

ناجح64.542.5364725.5215.5331616.536طماالقطنة للتعلٌم االساسىاٌه جمال عطٌه خلٌفه5426

ناجح73.548365227.523734161236طماالقطنة للتعلٌم االساسىبسمه ناصر عبداللطٌف ابراهٌم5427

ناجح6045343827204341614.536طماالقطنة للتعلٌم االساسىدعاء صبحى محمد عبدالعال5428

ناجح59.5393539.523.5196.532.51510.537طماالقطنة للتعلٌم االساسىرٌتا نوار لحظى برتله5429

ناجح674935.55329233.533161236طماالقطنة للتعلٌم االساسىرٌهام ٌسرى عبدالفضٌل محمد5430

ناجح6737.533.539.528.5206331615.536طماالقطنة للتعلٌم االساسىصابرٌن عبدالناصر عطٌه خلٌفه5431

ناجح57.5353435.528.5190.530161436طماالقطنة للتعلٌم االساسىغاده عبدالرازق خلٌفه عطٌه5432

ناجح7150.5395432.5247341614.537طماالقطنة للتعلٌم االساسىلبنى مجدى هاشم محمد5433

ناجح80604058.539.5278341615.538طماالقطنة للتعلٌم االساسىلمٌاء عشرى محمد تعلب5434

ناجح68.536.52741.527200.535141737طماالقطنة للتعلٌم االساسىمادونا ممدوح نصٌف فام5435

ناجح8059.5406040279.535151738طماالقطنة للتعلٌم االساسىمارى مدحت مراد بخٌت5436

ناجح8060406040280351517.538طماالقطنة للتعلٌم االساسىمارٌنا وصفى جوده عبدربه5437

ناجح754038.55939251.536151736طماالقطنة للتعلٌم االساسىمرفت محمد احمد عبدالرحمن5438

ناجح493223.532.521.5158.531131536طماالقطنة للتعلٌم االساسىمروه محى على نظٌر5439

له دور ثان00000000018طماالقطنة للتعلٌم االساسىمرٌم جمال زاخر جندى5440

ناجح59.535.52737.524183.530.5141638طماالقطنة للتعلٌم االساسىمرٌم طلعت شوقى حنا5441

ناجح66373139.526.520035141837طماالقطنة للتعلٌم االساسىمرٌم عزت شنودى توفٌلس5442

ناجح57.533.525382517931151836طماالقطنة للتعلٌم االساسىمرٌم وحٌد نصٌف بدرى5443

ناجح55.54026.5352318030151835طماالقطنة للتعلٌم االساسىموده خلٌفه عطٌه خلٌفه5444

ناجح78.55339.56038.5269.536151837طماالقطنة للتعلٌم االساسىمٌرنا جمال تامر جادالسٌد5445

ناجح654536.547.534.5228.536151735طماالقطنة للتعلٌم االساسىنسمه المنٌاوى عبدهللا احمد5446

ناجح6733.52841.524.5194.532151836طماالقطنة للتعلٌم االساسىنعمه صبحى محمد عبدالعال5447

ناجح654536.537.53121532141836طماالقطنة للتعلٌم االساسىنورهان عبدالرازق خلٌفه عطٌه5448

ناجح78.556.54058.539272.5351417.538طماالقطنة للتعلٌم االساسىنٌفٌن رمسٌس فؤاد جرٌس5449

ناجح6339.5343724197.5361516.537طماالقطنة للتعلٌم االساسىهبه حمدى عبدالعلٌم آدم5450

ناجح78.55238.555.536260.532.5151737طماالقطنة للتعلٌم االساسىهٌالنه لحظى رشدى حناوى5451

ناجح63.55633.55030.5233.534141230طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرابراهٌم محمد ابراهٌم احمد5452
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ناجح6856.53252.53023933161132طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرابوالدهب احمد ابوالدهب محمد5453

ناجح65.555.533.551.530.5236.533141132طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرابودهب خلف عبدالحافظ سٌد5454

ناجح75.5593855.537.5265.538141435طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراحمد ثروت محمد حسانٌن5455

ناجح5855.53551.53223232121030طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراحمد سٌد اسماعٌل فرغلى5456

ناجح62.556.533.553.534.5240.5331412.530طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراحمد صابر عبد الرؤوف احمد5457

ناجح67.55634.553.537.5249341314.532طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراحمد عز الدٌن عبد المعطى حسن5458

ناجح72.557.537.55535.525835151133طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراحمد محمود على محمود5459

ناجح72.556.538.55538.526137141433طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراحمد مظهر على اسماعٌل5460

ناجح7155.538.5543425336131431طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراسامه محمد حمدى محمد5461

ناجح7756.539.55737.5267.538151332طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراسامه محمد سٌد عوٌس5462

ناجح69.557.53853.534.5253351311.533طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراسماعٌل حسٌن سلٌمان حسن5463

ناجح74.559.538.55436262.536151330طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرحسن اٌوب حسن محمد5464

ناجح71.557.53655.537257.534151332طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرحسن خلف حسن ادرٌس5465

ناجح7356.537.557.535259.534121332طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرحسن مرزوق محمد حسن5466

ناجح6855.538.553.530.524634131332طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرسالمان سعد سالمان عدلى5467

ناجح6856.53851.529.5243.5351511.534طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرسٌد ابو دهب سلٌمان حسن5468

ناجح6756.535.5543124434121131طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرشهاب على محمد عبد الوهاب5469

ناجح7256.538.5583926438151332طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرشهاب محمود محمد محمود5470

ناجح7758406039.5274.5381612.533طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرعامر حسن حسن عصمان5471

ناجح67.550405537.5250361211.532طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرعامر حسٌن محمود عثمان5472

ناجح65.551374831.523335131232طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرعبداآلخر محمد عبدالحمٌد محمد5473

ناجح69.550.53954.537.525134141131طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرعبدالحمٌد احمد جاد احمد5474

ناجح6751.539.5553424734141031طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرعبدهللا عبدالناصر مرزوق محمد5475

ناجح68.55437.551.533244.535131133طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرعزوز محمود محمد حسانٌن5476

ناجح71.55639.55838.5263.536161433طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرعلى حماد عبد الرحمن عبد اللطٌف5477

ناجح70.553.5396035.5258.536151232طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرعلى عبدالاله عطٌه احمد5478

ناجح806040604028038171336طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرعلى عبداللطٌف على عزوز5479

ناجح66554053.533.524834161232طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرعلى محمد احمد على5480

ناجح695738.552.535.5252.535161031طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرعمرو عبدالرحمن محمد احمد5481

ناجح72.55638.550.535252.534161333طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمحمد حسن عبد الرحمن اسماعٌل5482

ناجح68.55239.555.535250.535151133طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمحمد حسن عمٌره محمد5483

ناجح75.555395634.526036161233طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمحمد حنفى ٌونس سٌد5484

ناجح66.554.538.553.53524832121130طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمحمد سٌد عبد الفتاح محمد5485

ناجح70.554.539.54935.524934141231طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمحمد صفوت عبد العلٌم حسٌن5486
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ناجح6753.54049.534.5244.536131131طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمحمد عبدالرحمن محمد على5487

ناجح58.55236.554.534235.536141233طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمحمد محمود مرزوق عبدالمنعم5488

ناجح72.556385234252.535151131طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمحمد مرزوق احمد عبد الموجود5489

ناجح6538.537.5513522735141333طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمحمود خٌرى محمد حسٌن5490

ناجح714537.554.53624435161232طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمحمود على محمود بكر5491

ناجح55.553.533.550.531.5224.534141032طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمرسى عزت محمد مرسى5492

ناجح64.545.533.55230225.533131030طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمنتصر عبد الحفٌظ حمدى محمد5493

ناجح67.555355432243.536151131طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرهرٌدى على هرٌدى حسن5494

ناجح68.555.536533224537141132طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرهشام ابو الدهب ابو الغٌط محمد5495

ناجح75.552.5375835.5258.536161231طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرابتسام سٌد عبدالجٌد على5496

ناجح80563655.538.526636171131طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراسراء ممدوح محمد على5497

ناجح724236.554.535.5240.5351410.532طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراسماء حسن اسماعٌل حسن5498

ناجح7356.54057.53926637161432طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراسماء محمود محمد محمد5499

ناجح765538.552.53525732151230طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراٌمان رمضان سالمان عدلى5500

ناجح7753.538.554.532.525633161234طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراٌمان عاطف عبدالرحمن احمد5501

ناجح77.55137.554.533253.533151231طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراٌمان عبدالحافظ فولى عبدالحافظ5502

ناجح66.541.53253.532.522632151231طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراٌمان عبدالحفٌظ حمدى محمد5503

ناجح76.547.536.55733250.533151230طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراٌمان على عماره محمد5504

ناجح7754.5375536.526035171330طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌراٌه محمد حسٌن فرغلى5505

ناجح7550.5385738258.536161131طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌردنٌا احمد اسماعٌل حسن5506

ناجح77.552.53956.535260.536161131طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌردٌنا سٌد ٌونس بخٌت5507

ناجح79594054.539.527237161231طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرزٌنب عبد العاطى قبٌصى محمد5508

ناجح8060406040280381717.532طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرسناء محمد احمد حسانٌن5509

ناجح765235.54627236.535161730طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرسومه احمد سالمان محمود5510

ناجح77.55133.55027.5239.5371616.530طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرشرٌفه احمد سالمان محمود5511

ناجح7552.5323327.522030141530طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرشٌماء احمد اسماعٌل فرغلى5512

ناجح77.551.537.548.536.5251.537151731طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرصابرٌن ناصر فؤاد على5513

ناجح805339.550.539.5262.538161730طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرفاطمة حسن احمد محمد5514

ناجح633935.53230199.5261214.530طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرفاطمه ابراهٌم حسٌن محمد5515

ناجح76523951.534.525335171733طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرلبنى عبد الباسط جالل عوٌس5516

ناجح78.550.53949.535.525337171531طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرلطٌفه صالح محمد بخٌت5517

ناجح765230.536.530.5225.528151630طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمرٌم عرٌان لحظى عبد المسٌح5518

ناجح75.5553949.533.5252.5351516.531طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمنى محمد احمد محمد5519

ناجح8058404829255371615.530طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمنى هرمس احمد هاشم5520
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ناجح76.5503848.529.5242.537161031طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرمٌار احمد اسماعٌل ابو دهب5521

ناجح71.54533.537.525212.530131632طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرنٌفٌن مرجان ذكرى اقالدٌوس5522

ناجح75483534.530.522335151731طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرهدٌر احمد حافظ حسٌن5523

ناجح63.537.53532.524.5193351214.533طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرهند احمد موسى ابودهب5524

ناجح66523045.527.5221311315.530طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرهند جمال عبدالعال احمد قاسم5525

ناجح69.545354226217.532151630طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرٌاسمٌن عبدالعزٌز محمد عبدالعال5526

ناجح56.54025.534.523179.536121136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاحمد ابوبكر عبدااله محمد5527

ناجح59.541.53335.524193.536161236طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاحمد بكر محمد عطوان5528

ناجح64.540.53736.525203.536121236طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاحمد جمال فتحى عبد الاله5529

ناجح7151395236.5249.522121036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاحمد صالح عبد الرحٌم سٌد5530

ناجح78.557.54056.538270.5361610.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاحمد عصام خضر مجاهد5531

ناجح72.548.537533324428121036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاحمد محمد جاد هللا سٌد5532

ناجح79.560406040279.538171340طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاحمد محمد خلف محمد5533

ناجح64.545303923201.533111236طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةأحمد محمد عبد الحمٌد عطا هللا5534

ناجح794633402822637141238طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةأحمد محمد عبدالرحمن أحمد5535

ناجح6445283722.5196.5341512.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاسالم احمد عثمان سٌد5536

ناجح75.557.5405635264371412.538طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاسالم وحٌد هارون محمد5537

ناجح79.549.539.559.538.5266.533151236طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاسالم ٌاسر ابو الفتوح احمد5538

ناجح68.5483446.53323033121436طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةحامد احمد خلف احمد5539

ناجح6438.53236.522193351410.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةحسام محمد عبد الاله محمد5540

ناجح62.53830.535.522.518929121036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةحسام نصر الدٌن محمود محمد5541

ناجح5936.523.534.521.517531111036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةحسن محمود حسن على5542

ناجح633628.53521.518431141136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةخالد فتحى محمود عبد اللطٌف5543

ناجح74453546.537237.531131537طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةخالد مجدى عبد الرزاق سٌد5544

ناجح76.545364637240.5341215.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةسٌد عزت محمود محمد5545

ناجح76.55438.55336258361412.538طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةسٌد على حسٌن على5546

ناجح68.537.5304126.5203.527111036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن ابراهٌم سٌد حفنى5547

ناجح806040604028039161540طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةعبد الرحٌم اسامه عبد الرحٌم محمد5548

ناجح72.550.533.54425.522637111036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةعبد الشافً جمال احمد بدٌن5549

ناجح474530442419034121336طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةعبد الناصر على محمد عبد الاله5550

ناجح79604059.538.527732131136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةعلى سٌد احمد عبدالرحمن5551

ناجح76.560406038274.5381311.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةعلى صالح احمد عبد الرحمن5552

ناجح67.545.537.54931.523138151136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةعلى عبد الناصر خلف احمد5553

ناجح66.545324723.521437141136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةعمرو محمد غرٌب أحمد5554
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ناجح6245.530.5482220836121236طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةعمرو محمود البدرى السٌد5555

ناجح7049.533.5502923230131336طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةفارس عبدالناصر سٌد عبدالحلٌم5556

ناجح7859.5385638.5270321313.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد فوزى محمود5557

ناجح79594059.539.527732131436طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمازن محمد عبد المنعم سٌد5558

ناجح703537.54525212.5291112.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم محمد محمد5559

ناجح8059405940278331412.537طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عطا حماد5560

ناجح724832.54835235.534121036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمد عبد الرحٌم عبد المجٌد ابو زٌد5561

ناجح7959.5395839274.536141238طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمد عبد السالم محمد طه5562

ناجح7146.534.5462522331131138طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالاله محمد عبدالاله5563

ناجح78.557.540594027531141138طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمد عزت محمود محمد5564

ناجح69513956.531.524732121237طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمد كمال عبد العال سٌد5565

ناجح564134.547.521.5200.531131236طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمد محمود فوزى محمود5566

ناجح6239.528.542.526198.538121136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى مهنى مصطفى5567

ناجح6341.528.543.527203.5361513.537طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمد وائل محمد همام5568

ناجح60.54527.54524202311212.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمود فرج احمد فرج5569

ناجح61.541.526.546.52219830121536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد احمد5570

ناجح7857.5405737.527036131137طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمحمود ٌاسر خلف على5571

ناجح70.556.54053.535.525637141338طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمروان محمد حمزة عبد الواحد5572

ناجح53.548.53548.521206.530151136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمصطفى أحمد اسماعٌل عل5573ً

ناجح56.55135.552.527222.531121136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد محمود احمد5574

ناجح73.557.538.557.536263281312.538طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمصطفى اٌمن محمد مصطفى5575

ناجح76.558.536.557.53526430121036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمصطفى عزت عبد الحفٌظ مصطفى5576

ناجح7959405939.5276.532121138طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمصطفى كمال ابراهٌم عثمان5577

ناجح7558.53958.539.5270.529121036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمصطفى هانى مهنى مصطفى5578

ناجح66.55239.54527230341214.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمعاذ محمد عبدالقادر محمد5579

ناجح7459.537.556.535.526328131137طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةممدوح خالد محمد محمود5580

ناجح5245.53449.52220333131138طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمؤمن اٌمن عطٌة على5581

ناجح69.55338.554.532247.535141336طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمٌنا اشرف رمزى زخارى5582

ناجح7860405638.5272.533121138طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةولٌد صالح محمود نمر5583

ناجح764638.549.526.5236.534131036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةٌوسف عصام الدٌن على محمد محمود5584

ناجح674732.546.528.5221.538121036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةٌوسف محمود محمد محمود5585

ناجح63483144.524210.537131136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةٌوسف نصر الدٌن محمد ابو زٌد5586

ناجح67.55032.546.523.522033141036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاسماء البهلى عبدالعزٌز محمد5587

ناجح69.54534.550.528227.536141036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاسماء صالح خلف محمود5588
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ناجح7657.539.55537.5265.5371311.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةآالء صالح محمد محمد5589

ناجح67.54125.541.525.520133131036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةامانى حسنى راشد خلف5590

ناجح765537.55837263.535151036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةامٌره عبد الرزاق محمد محًٌ الدٌن5591

ناجح67.546.530.544.533.5222.533131236طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةامٌره محمد سٌد محمد5592

ناجح77.5594058.539.5274.5361610.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاٌمان عصمت عبدالرحمن سٌد5593

ناجح745636.555.533255351411.538طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاٌمان على على محمد5594

ناجح76.55937.5543826538131036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاٌمان كمال خلف هاشم5595

ناجح68.55432.541.528.522536131036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةآٌه حسام سعد سٌد5596

ناجح5741.5264221187.539151136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاٌه كمال الدٌن عبد الظاهر احمد5597

ناجح79.560406040279.5361413.538طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاٌه ماهر سٌد حسٌن5598

ناجح7559395937.5269.5361311.540طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةحبٌبة احمد ابوبكر عبدالرحمن5599

ناجح77583858.538269.5331411.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةحبٌبة احمد عاطف محمد5600

ناجح70.549.5315429234341715.538طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةحبٌبة محمد عبد الرحمن احمد5601

ناجح7557.5355431.525336121037طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةحبٌبة محمد محمود محمد5602

ناجح7758.539.5573827031141136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةدالٌا مصطفى على عطٌة5603

ناجح755028.53723213.538141036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةدنٌا سلٌمان على سٌد5604

ناجح71.54634.547.529228.534141239طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةدٌنا ناصر احمد عبدالرحمن5605

ناجح72.557.53151.531.5244311312.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةرحاب مصطفى ابوالفتوح احمد5606

ناجح59.537.525.533.52317928121036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةرحاب نصر الدٌن محمود محمد5607

ناجح67423340.527209.5381311.537طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةرحمة صالح حمدى خلف5608

ناجح74533449.531241.537131138طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةرفٌده عبد العزٌز احمد عبد الرحمن5609

ناجح69.53628.5442420230141136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةرٌهام عبدالحى عبدالمحسن على5610

ناجح796040593927733131138طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةسماء احمد محمد محمد5611

ناجح6440.5244625.520036121036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةشرٌن حازم شاكر حسن5612

ناجح725639533325332151036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةشرٌن حسام سعد سٌد5613

ناجح71.55232.549.528.523432131238طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةشهد بهاء الدٌن محمود عبد الاله5614

ناجح7048.531.54630226251312.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةشٌماء صالح محمد عبد الاله5615

ناجح68.55028.544.525.521730111236طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةشٌماء كمال سٌد احمد5616

ناجح57.541.52539.523.518732121138طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةشٌماء محمود أحمد فرج5617

ناجح68.537.5334930.5218.5291112.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةشٌماء هارون حسٌن عبدالحلٌم5618

ناجح704329.54025.520834111036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةضى حاتم مصطفى راشد5619

ناجح6647324825.5218.527131537طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةعلٌاء عزت عطٌة مسعود5620

ناجح64.538.531.53926.520031151236طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةغادة جابر احمد فراج5621

ناجح77.56039.559.539275.532141137طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةلمٌاء مصطفى محمود عقل5622
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ناجح78564056.539.527037161538طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةلٌلى خالد عبد الرحٌم على5623

ناجح69362643.527.520226131036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمروى نشأت ابو المواهب عبد العال5624

ناجح77.559.54057.539273.533141138طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمرٌم حسٌن طه حسٌن5625

ناجح663729402519733131136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمرٌم علً أبوبكر حسن5626

ناجح73533748.532.524429141039طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةملك الحسٌنى عبدالكرٌم اسماعٌل5627

ناجح78.559.540603927736161138طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةملك عبدالرحمن عبد المنعم احمد5628

ناجح67453446.528.522126141136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةمنال محمد عٌسى محمد5629

ناجح63.540.534.54228208.528.5121336طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةنانسى عزت مترى جرس5630

ناجح7860395839.5274.5381716.540طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةنهى صالح محمد على5631

ناجح8060406039.5279.539181640طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةهاجر ابو بكر محمود عبد العال5632

ناجح64.541.529.538.524.5198.528131338طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةهاجر عبدالباسط محمد على5633

ناجح755437.554.535.5256.533141036طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةهدى حمدى خلف على5634

ناجح73.5584052.537.5261.531121136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةهدٌر محمود محمد عبد الاله5635

ناجح7960405940278331312.536طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةوفاء محمد عبدالرحٌم عبدالعال5636

ناجح8059.539.5593827634141136طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةٌسرا عالء الدٌن عبدالمجٌد ابوذٌد5637

ناجح77.556.540493826133141432طماالجباب االعدادٌة المشتركةاحمد احمد محمد حامد5638

ناجح60.55033.539.523.520730141328طماالجباب االعدادٌة المشتركةاحمد عادل جادالكرٌم محمد5639

ناجح67.54733.54324215321414.532طماالجباب االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمود محمد5640

ناجح68.550.530.54228.522031131432طماالجباب االعدادٌة المشتركةاٌمن رائق موسى عبدالنور5641

ناجح64453440.525.5209311414.532طماالجباب االعدادٌة المشتركةحسٌن محمد عبدالكرٌم محمد5642

ناجح61.539304224196.5311514.528طماالجباب االعدادٌة المشتركةشرٌف علً احمد عبدالاله5643

ناجح7853.5405639266.5331614.529طماالجباب االعدادٌة المشتركةشرٌف كمال خمٌس احمد5644

ناجح57.545374624.5210301313.529طماالجباب االعدادٌة المشتركةعالء خلف محمد محمد 5645

ناجح78.560405939.5277291415.529طماالجباب االعدادٌة المشتركةعالء سعد محمد امٌن5646

ناجح5940.53141.526198321514.533طماالجباب االعدادٌة المشتركةكٌرلس طلعت جادالرب زخاري5647

ناجح66.535353824.5199301114.529طماالجباب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد طه محمد5648

ناجح63.5373544.523.5203.5341315.529طماالجباب االعدادٌة المشتركةمحمد انور محمد احمد5649

ناجح56.539.531.542.52119129151328طماالجباب االعدادٌة المشتركةمحمد حمدان عبدالاله اٌوب5650

ناجح77.56039.55939275361716.533طماالجباب االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد انس مرس5651ً

ناجح574028.538.523.5187.5291514.532طماالجباب االعدادٌة المشتركةمكٌن كرٌم نظٌر ناشد5652

ناجح725639.545.532.5245.5331415.528طماالجباب االعدادٌة المشتركةموسى سامً موسى عبدالنور5653

ناجح73.55637.556.536.526037171732طماالجباب االعدادٌة المشتركةاسراء محمد علً احمد5654

ناجح806040584027836181630طماالجباب االعدادٌة المشتركةاشرقت اسماعٌل عبدالغفار مرسى5655

ناجح604633.54829216.536141332طماالجباب االعدادٌة المشتركةامال على احمد هاشم5656
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ناجح72.5514040.53423837161332طماالجباب االعدادٌة المشتركةامنٌة احمد زكرٌا احمد5657

ناجح54.53630.53926186371314.532طماالجباب االعدادٌة المشتركةبسمله خالد عبدالرزاق عل5658ً

ناجح59.548.537472621836161432طماالجباب االعدادٌة المشتركةروان اسماعٌل سٌد عبدالرحٌم5659

ناجح6049404224.5215.535161332طماالجباب االعدادٌة المشتركةسارة عبدالصبور محمد عبدالباري5660

ناجح73.5544053.53525630.5151632طماالجباب االعدادٌة المشتركةسماح ٌوسف تاوضروس ٌوسف5661

ناجح6342.538.537.525.520730131332طماالجباب االعدادٌة المشتركةشهد عادل جابر محمد5662

ناجح67.550.54043.533234.536141332طماالجباب االعدادٌة المشتركةشٌماء خلف عبدالاله حسن5663

ناجح74554052.535.5257381716.533طماالجباب االعدادٌة المشتركةصباح عٌد عبدالحلٌم احمد5664

ناجح7356.539.5553525938161433طماالجباب االعدادٌة المشتركةفاطمه جمال فتحً عل5665ً

ناجح73554048.532248.5371513.532طماالجباب االعدادٌة المشتركةملك عبدالرحمن محمد عبدالرحمن5666

ناجح75.5544046.533.5249.5371713.532طماالجباب االعدادٌة المشتركةملك محمد احمد حسٌن 5667

ناجح53.5453639.528202311611.532طماالجباب االعدادٌة المشتركةمهراتً صبحً موسى عبدالنور5668

ناجح76.558.5405736.5268.5371516.530طماالجباب االعدادٌة المشتركةنهله عاصد سٌد محمد5669

ناجح7658.54057.53827039171630طماالجباب االعدادٌة المشتركةنورهان جمال محمد عل5670ً

ناجح5648.537.54622210321411.532طماالجباب االعدادٌة المشتركةنورهان عاطف محمد محمد5671

ناجح63.546404324.521736151532طماالجباب االعدادٌة المشتركةنورهان محمد محمود محمد5672

ناجح6439.538.538.524.5205341511.532طماالجباب االعدادٌة المشتركةهند تٌسٌر علً عبدالعال5673

ناجح77.5594059.54027638172030طماالجباب االعدادٌة المشتركةوالء عادل جابر عل5674ً

ناجح73.549.539.55135248.536151532طماالجباب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حسنً احمد عبدالعال5675

ناجح4333333222.5163.5281511.540طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةبوال عماد سلٌمان بخٌت5676

ناجح45.53333.53224168341612.540طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةسمٌر محمد احمد هرٌدي5677

ناجح42.532.53030.522157.532141440طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةسٌد محمد سٌد محمد5678

ناجح6645403727.5215.538181440طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةصالح سالم جاد سالم5679

ناجح44.535.53331.525169.5361412.540طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةعبدهللا لدهم علً محمد5680

ناجح4635.5283322164.536161640طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةعصام احمد سٌد عل5681ً

ناجح755239.552.53525438151940طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةأمال أٌمن علً عبد المجٌد5682

ناجح72.54835.544.530230.5381618.540طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةأمانً سٌد محمد سٌد5683

ناجح52.537253420.5169341515.540طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةاٌمان عمر عبد الرزاق سلٌمان5684

ناجح56.53425.535.520171.5351616.540طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةاٌمان لطفً علً محمد5685

ناجح775839.553.534262381816.540طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةبسملة سٌد عبد الظاهر سٌد5686

ناجح473325382116433171640طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةحبٌبة بغدادي علً محمد5687

ناجح5434.52737.521.5174.537161840طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةساره محمد محمود مهن5688ً

ناجح7657.538.55336.5261.5371818.540طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةسجى مهران عبدهللا مهران5689

ناجح59.5392838.52519036151640طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةصباح علً حسانٌن عل5690ً
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ناجح53.53325.53720.5169.5331718.540طمانزلة عبد هللا االعدادٌة المشتركةملك حماده احمد عبد الحافظ5691

ناجح705436.54733.524138161840طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةإبراهٌم عالء خلف حسن5692

ناجح714539.55436.5246371618.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةأحمد حسن أحمد محمد5693

ناجح7447405638255371618.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةأحمد محمد السٌد محمود5694

ناجح694539.543.534.5231.5361516.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةإسالم عبد المعز عبد العال عبد الباري5695

ناجح734637.54733.5237371416.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةإكرام أشرف إكرام أحمد5696

ناجح723637.55034.5230371516.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةإكرام خالد إكرام أحمد5697

ناجح66.537364231212.5271414.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةحسن صابر اسماعٌل صابر5698

ناجح8059.5405839.527740161640طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةسٌف الدٌن حمدي محمد عرفات5699

ناجح7459.538.558.539.527037181640طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةعمر اٌمن احمد عمر5700

ناجح7250.5364433235.537161340طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةعمرو محمد بخٌت احمد5701

ناجح6152375338.5241.534171640طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةمحمد أحمد خٌري محمد5702

ناجح78.5594056.538.5272.5331617.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةمحمد أحمد عبد العزٌز عالم5703

ناجح79.559405638272.535171540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةمحمد أحمد محمد محمود5704

ناجح695936.553.538.5256.5341517.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةمحمد أحمد محمود أبوزٌد5705

ناجح7053395438.5254.535171240طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةمحمود أحمد برعً محمد5706

ناجح72.554.54058.538.5264361814.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةمحمود حسنً محمود مجاهد5707

ناجح69.547.531.549.53723534161340طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةمحمود فتحً محمد عل5708ً

ناجح7755405639.5267.5371914.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةمصطفً محمد مختار كامل5709

ناجح78.556.538.556.539.5269.5371815.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةٌحً محمد سٌد عل5710ً

ناجح7959.5406039.527837191740طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةٌوسف أبو رحاب فتحً سٌد5711

ناجح7556.53747.538.5254.534161340طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةٌوسف عادل خلف محمد5712

ناجح7859.5405839.527536171240طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةأسماء بخٌت أحمد محمد5713

ناجح73.5593953.538.5263.532161340طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةأسماء حربً عبد الاله أحمد5714

ناجح806040604028035161740طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةأسماء محمود برعى محمد5715

ناجح77.557385139.526336181740طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةالزهراء أبو الحمد حسٌن صادق5716

ناجح7358.5405439264.534171340طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةأمانً سٌد محمد عل5717ً

ناجح765738.55737265.535171540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةأمنٌة ماهر أحمد محمد5718

ناجح72.56039.55738267341813.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةإٌمان محمد خلف أحمد5719

ناجح78.5604058.539276361613.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةإٌناس عالء حسن أحمد5720

ناجح79604059.540278.536171240طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةإٌناس محمد مختار سٌد5721

ناجح79.55939.559.538275.538171340طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةبسمة خالد علً مصطف5722ً

ناجح79.560405939.527837181640طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةبسنت فتوح علً أحمد5723

ناجح7145.530.533.526206.5331711.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةتسنٌم محمد عبد الباري عل5724ً
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ناجح74.5523746.532.5242.534171240طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةحسناء مجدي علً محمد5725

ناجح76.560405938.5274371916.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةخلود هشام جادالكرٌم محمد5726

ناجح6249.53648.534.5230.534171840طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةدعاء طلعت علً محمد5727

ناجح76.558.54058.539.5273371812.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةدعاء محمد عبده محمد5728

ناجح6148.535.553.537.523632171240طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةرانٌا أحمد محمد عل5729ً

ناجح70.55034.551.531237.530171240طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةرحاب مختار محمد عبد الرحمن5730

ناجح6550.526.55023.5215.5301512.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةرحمة زٌن العابدٌن محمود عطا هللا5731

ناجح68.552314529.5226361612.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةرٌناد وائل رضوان أحمد5732

ناجح7350.5304825226.5361714.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةسارة أسامة عبد الظاهر أحمد5733

ناجح75.550.535.552.530.5244.534171540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةسهام عز الدٌن حمدان جاد الحق5734

ناجح715230.546.529.5229.5331613.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةشادٌة محمود محمد محمود5735

ناجح75.557.53757.538.5266361914.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةفاطمة زغلول فتحً أسماعٌل5736

ناجح79594059.539276.5361613.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةمرٌم محمد ماجد رضوان أحمد5737

ناجح76.556.532.547.534.5247.5361614.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةمنة هللا أحمد رشدي محمد5738

ناجح79603958.537273.5381715.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةندا نصر محمد فاضل5739

ناجح7960406040279401815.540طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةنوران خالد احمد ابو زٌد5740

ناجح71.548244628217.536171640طماالمرحوم  عماد الدٌن االعدادٌة المشتركة بالحسنٌةنورهان أحمد خلف أحمد5741

ناجح765638.554.53826337192038طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌراحمد مادح خلف هللا عبد العظٌم5742

ناجح7455.538.5533825935182036طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌربحر ٌوسف دمٌان بحر5743

ناجح78.557.5405939.5274.533.5182034طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرجرجس باسم جمٌل قسطندى5744

ناجح68.554.532.547.53824133171837طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرجمال عبد اللطٌف جمال حمدان5745

ناجح705736.54938250.533171936طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرجمال محمد حماد محمد5746

ناجح70.55633.55138.5249.534161836طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرخالد حسنٌن عزالعرب طه5747

ناجح73.55732.54837.5248.534171933طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌررشدى مظهر حمدهللا محمد5748

ناجح66.555.5305037.5239.533161835طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌررومانً مالك لوقا قالده5749

ناجح786040604027835172038طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرسرحان ناصر عنتر بخٌت5750

ناجح6251.534.5433522631151834طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرسعٌد قلٌنى نجٌب مٌخائٌل5751

ناجح71.556.531.544.53724136151933طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرسلٌمان دسوقى سلٌمان محمد5752

ناجح77563556.538.526334161834طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرشادى صالح لطفى جوهر5753

ناجح66.548.53243.538228.535151836طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرعلً اشرف عبدالرحٌم عبدالغن5754ً

ناجح71.55636.5503925335172037طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرفارس حسن ابوالخٌر حسٌن5755

ناجح6335.527.546.531.520433141835طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌركٌرلس حنا صلٌب حنا5756

ناجح6651.5294631223.532131834طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌركٌرلس عاطف فخرى بخٌت5757

ناجح765939593927235162038طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌركٌرلس فرٌد سالمه بخٌت5758
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ناجح69.55333.5453423529151833طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌركٌرلس ٌونان روحى لوقا5759

ناجح61462837.533205.535141835طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمحمد ابراهٌم عبد الرؤف على5760

ناجح60.551.5314133.5217.533151835طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمحمد انور رمضان حسن5761

ناجح7353.5385132.5248361216.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمحمد عبد الظاهر حمدهللا محمد5762

ناجح6742.537.545.531.5224321417.534طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمحمد عبد الظاهر محمد احمد5763

ناجح63.533.53337.528195.531151531طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمحمود طارق حسنى مكى5764

ناجح66.5453547.529223391616.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرممدوح جالل حماد ثابت5765

ناجح76.55737.552.537260.534.5161836طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمٌنا اٌمن خٌرى قطرى5766

ناجح63.540384627.521533151734طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمٌنا كٌرلس مترى صادق5767

ناجح6741.53443.529.5215.532141434طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرٌسى سعد فاروق دهٌبى5768

ناجح62.539.530.54229203.530.5151535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرٌسى فؤاد روحى لوقا5769

ناجح735639.559.538.5266.536.5161737طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرٌسى ودٌع جمٌل قسطندى5770

ناجح77594059.539.5275351717.536طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرٌسً ٌوسف طلعت قاصد5771

ناجح5735.53048.522.5193.532151334طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌراعتماد محمد جامع احمد5772

ناجح69.548.5354931.5233.536171336طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرامانى ٌوسف عبد القادر احمد5773

ناجح58.54136.54328.5207.5291513.534طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرامنٌه سٌد عبدالرءوف على5774

ناجح754539543524831.5141434طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرامٌرة اسحق عٌاد مٌنا5775

ناجح5742364126.5202.530141435طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرامٌرة شعبان احمد على5776

ناجح795540543826637121135طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرامٌرة محمد عبد الحفٌظ محمد5777

ناجح75.550.538.55236252.535161236طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرامٌره سٌد ابراهٌم رزق5778

ناجح75.555.540563926632141234طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرأمٌره محمود جالل حماد5779

ناجح64.542303924199.532131036طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرامٌمه عبدالباسط ابوالقاسم على5780

ناجح64.539.533.533.52619731.5171435طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرانجى اٌسر خٌرى قطرى5781

ناجح6442.5313827202.533141334طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌراٌرٌنى عفٌفً كرم نبٌه5782

ناجح755437.553.536.5256.533161535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌراٌه خلف هللا ٌاسٌن عبد الجلٌل5783

ناجح67.541.53040.527206.5331514.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌراٌه محمد ابوالمجد احمد5784

ناجح62.540324126201.5321514.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌربخٌته على حسٌن خلف5785

ناجح75.552.538.55835259.538161534طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌربخٌته محمدٌن محمود حسن5786

ناجح6238.534.540.522197.532141636طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرجاكلٌن بدٌر بطرس ٌعقوب5787

ناجح735432412922936.5161737طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرجاكلٌن مٌخائٌل صابر مٌخائٌل5788

ناجح62.5362933.524.5185.534151636طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرحنان محمود احمد محمود5789

ناجح7352.5344230.523234141534طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌردمٌانه لطف هللا زكرى اسرائٌل5790

ناجح624231.532.525.5193.530.51213.536طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌردمٌانه محسن حسنى فصٌح5791

ناجح75.5503853.537.5254.5311513.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌردمٌانه مٌالد خلف جاد5792
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ناجح69.54932.54230.5223.5321414.537طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌردنٌا راتب مسعد قرقار5793

ناجح72.54633.54829229341514.536طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌردنٌا صفاء الدٌن عمر مهران5794

ناجح7139.5314628.5216301313.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌردنٌا نصر الدٌن حسٌن قندٌل5795

ناجح7149.534.538.530.522435181637طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌررٌم عبد الغفار راشد احمد5796

ناجح77574054.540268.5351616.538طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌررٌهام نبٌل حنا مالك5797

ناجح57.540.531.531.523.5184.529.51213.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرساره رومانى القس افراٌم مٌخائٌل5798

ناجح7654.53540.530.5236.532.5141536طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرساندرا سعٌد نادى إبراهٌم5799

ناجح74.539.53643.531.5225351513.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرسماح محمود محمد رضوان5800

ناجح67.537313725197.5341514.536طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرشرٌهان جمال محمد سٌد5801

ناجح7560375636.5264.5361815.537طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرشهد احمد طه ٌاسٌن5802

ناجح624035.53922.519931151336طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرشهد حسٌن دٌب محمد5803

ناجح65.538.5343826202321513.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرشٌماء حاتم زٌدان محمود5804

ناجح6939.53039.527.5205.534171436طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرشٌماء كمال محمد عبدالغنى5805

ناجح6135.526.53423.5180.528171235طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرعبٌر صفوت راشد سند5806

ناجح74.54837.546.535.5242341815.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرعزة عبد الناصر محمد السٌد5807

ناجح7452.537.550.530244.536161435طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرعلٌاء عبد الحكٌم صدقى عبدالحكٌم5808

ناجح70.54029.538.528206.5331512.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرفاطمه خلف أبو القاسم على5809

ناجح75403946.533233.533151334طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرفاطمه محمد مصطفى محمد5810

ناجح694632412821631.51615.538طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌركرستٌنا عاطف نادى جٌد5811

ناجح65.539.532.541.52520430161234طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرماجدة فتحى رشدى دمٌان5812

ناجح69.541.531472821730161335طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمارتٌنا عادل عدلى مسلى5813

ناجح64.5463236.52720629141235طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمارتٌنا فتحى فرحات شرموخ5814

ناجح613230.53623.518332181438طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمارتٌنا ٌاسر ادٌب توماس5815

ناجح69.545344229219.527.5151235طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمارى جرجس عاٌد مرقص5816

ناجح5833293624.5180.525.5141136طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمارٌنا صالح لوٌس قاصد5817

ناجح75.55536.54528.5240.532161535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمارٌنا عادل لطفى زكرى5818

ناجح6235.53335.524190291512.536طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمارٌنا عاطف معوض جٌد5819

ناجح73453448.525225.526.51513.534طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمارٌنا عزت فاٌز فام5820

ناجح75.55039.55234.5251.531131135طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمرٌم عادل فاٌز نصرهللا5821

ناجح8060406039.5279.537181937طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمرٌم عبدالمنعم ابراهٌم على5822

ناجح7646.536.552.535246.532161534طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمرٌم عزمى فتحى فام5823

ناجح79.560405940278.5341715.538طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمرٌم كامل صادق كامل5824

ناجح613622.53422175.532141234طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمنار خلف حسٌن قندٌل5825

ناجح6045.5253624190.5311514.536طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمنار ظرٌف كاتب جٌد5826
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ناجح70.5452841.52621133161535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمنة هللا مدحت حسن عبدهللا5827

ناجح8058.5405839275.5351816.538طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرنانسى جرجس نخله حكٌم5828

ناجح61.5373149.524203301614.534طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرنشوي كمال حبٌب مٌخائٌل5829

ناجح5736.5264023.5183291614.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرنهً جمٌل حبٌب مٌخائٌل5830

ناجح62.536.527.544.525.5196.535151334طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرنورا خالد عبد الداٌم محمدٌن5831

ناجح66.542.5283924.5200.533151236طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرنورا صابر عبد الكرٌم عبد الجلٌل5832

ناجح72.547304630.5226351717.537طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرنورهان انور فتحى عامر5833

ناجح69.54529.54127.5212.532151835طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرنورهان جمال محفوظ محمد5834

ناجح62372435.521179.5291616.536طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرهاٌدى حامد احمد حمدهللا5835

ناجح643128.538.528190321510.535طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرهبه عبد العاطى عزالعرب رمضان5836

ناجح69.547.531.55131230.531171536طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرهنٌه رمضان محمد موسى5837

ناجح786039.558.53927534181537طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرهوٌدا رمضان محمد احمد5838

ناجح72.553.537.552.53625233171436طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف احمد محمدٌن5839

ناجح655339.551.530.5239.528171335طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةاحمد حماده سٌد احمد5840

ناجح6052.537.5512722837171336طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةاحمد طه محمد حماد5841

ناجح645039.54726226.531161435طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةطارق عالم فتحى على5842

ناجح75584055.538266.537171336طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز محمد على عبدالعزٌز5843

ناجح73.556405435258.537161336طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةمجدى احمد ابوالمجد سعٌد5844

ناجح62.55539.5522823732151236طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةمحمد حماده محمد جاد5845

ناجح52.545.5274521.5191.535151136طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةمحمد سٌد احمد محمد5846

ناجح60.557405027234.535171236طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةمحمد سٌد محمود احمد5847

ناجح654937.55028.523032141435طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةمحمد على محمد على5848

ناجح60.545.53642.525209.526141335طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبدالاله احمد5849

ناجح615238482922826131336طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةمروان صالح محمود ابوالسعود5850

ناجح5447344221.5198.529131435طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةمصطفى كمال البدرى محمد5851

ناجح634527.536.52119326131334طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةٌوسف عالم فتحى على5852

ناجح76564050.536258.535151436طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةاسراء محمد ناجح على5853

ناجح58.55336.547.526221.527131235طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةأسماء عبدالباسط احمد حربى5854

ناجح67.550.538.54623.522632131136طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةأٌه أٌمن محمد احمد5855

ناجح6847.538.54723.5224.5341312.535طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةبسنت كمال عبداللطٌف ابوالحمد5856

ناجح624535372320231121436طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةدنٌا حمادة احمد محمدٌن5857

ناجح56.54536.539.522.520028131436طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةدنٌا على احمد عثمان5858

ناجح553736.53323.518527131436طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةدٌنا منصور خضٌر حمزه5859

ناجح51393433.521178.5311413.536طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةزبٌدة ثروت على بخٌت5860
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ناجح52432734.521177.5281313.531طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةزبٌده زكرٌا محمد حماده5861

ناجح644234.531.523.5195.5331214.535طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةسعاد حسنى شحاته محمد5862

ناجح5142.5303421178.5251213.535طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةسماح احمد محمد عبدالحافظ5863

ناجح61.536.5353525.5193.531131236طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةصابرٌن خالد ٌوسف خالد5864

ناجح51.5323430.521.5169.526131338طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةصباح ابوالحمد محمد ابوالحمد5865

ناجح53.549.53638.523200.531141536طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةندا بٌومى مرسى محمود5866

ناجح525033.53423192.530141536طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةنسمه البدرى اسماعٌل محمود5867

ناجح59.554.535.53722.520931131435طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةوالء عبدالرزاق محمد محمود5868

ناجح64.54937.537.530218.535151538طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةابراهٌم شحاته محمد هرٌدى5869

ناجح6148.536.538.531215.533141538طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةابراهٌم ضاحً احمد محمود5870

ناجح584734.535.530.5205.530151537طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةاسامه مشهور سرور محمدٌن5871

ناجح7352.5405740262.535.5161439طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةاسحاق ٌوسف بزرجً حنا5872

ناجح5651.536.539.528211.532.51514.538طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةجورج خٌري صدقً ابراهٌم5873

ناجح63.550384730228.532.5141437طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةرائف ابراهٌم سالم أبوالخٌر5874

ناجح675234.547.530.5231.535151436طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةزٌاد اٌمن سعٌد محمد5875

ناجح7752.537.55435256371615.538طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةعاصم ابوعمره مسلم عمار5876

ناجح74.554.537.552.53525438161738طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةفضل محمد خلف محمد5877

ناجح56.549324530212.5361315.535طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةمحمد كمال محمد عمر5878

ناجح715439533425134141436طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةمحمود ابراهٌم السٌد حسٌن5879

ناجح6747.5384834234.529.51415.536طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةمٌنا زكرٌا توفٌق عبدالسٌد5880

ناجح6154.53850.53223631.51515.536طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةٌسى كمٌل راشد غبلاير5881

ناجح7960405740276381616.539طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةاالء رشدى محمد آدم5882

ناجح6352.535.546.528.522631.5141635طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةانجً مجلع عبدالمسٌح مجلع5883

ناجح705835.555.533.5252.533141535طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةانوار طه سٌد خلف5884

ناجح75593954.538.526636151336طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةتسبٌح احمد خلف سٌد5885

له دور ثان21.51511.514.5870.534141335طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةحسناء حسانٌن الوردانً حسانٌن5886

ناجح5648.530.552.528215.531151335طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةخضره عبد العال قبٌصى عبد العال5887

ناجح66.550.53450.529230.528.51514.535طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةدمٌانه جمٌل نجٌب سٌدهم5888

ناجح74.55439.55333.5254.5311514.535طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةرحاب رجب حسٌن محمود5889

ناجح645235.549.532233341513.535طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةرحاب مرتضى ابراهٌم احمد5890

ناجح655234.549.530231311513.536طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةرحمة رجب حسٌن محمود5891

ناجح65.547.530.548.53022231151635طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةرٌموندا جمال شحاته عطا5892

ناجح7151.5385536.5252321415.534طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةسارة عماد إٌلٌا بدروس5893

ناجح73.55839.5563526236141337طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةسارة محمد علً احمد5894
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ناجح62.5473450.53422832131335طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةسهٌر شعبان احمد احمد5895

ناجح68.550.53450.535238.534131335طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةشهد حامد فتحً احمد5896

ناجح74.560405939272.5371415.539طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةعلٌاء سرور ابراهٌم عل5897ً

ناجح6955.5365635.525234151638طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةغدٌر معتمد ذكً مراد5898

ناجح64.550.53655.533.5240351414.536طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةفرحه صالح ذكً سعٌد5899

ناجح66.546365433235.5321615.535طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةمارتٌنا مكرم هللا نعٌم رٌاض5900

ناجح64.54734.5533223133141635طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةماري ماكٌن شاكر شنوده5901

ناجح62.546354929.5222321415.535طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةمٌار أنور هابٌل تاوضروس5902

ناجح725035.551.53424336151535طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةنرمٌن ابراهٌم رمضان ابراهٌم5903

ناجح785637.556.53926737151639طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةنشوى فوزان محمدٌن سرور5904

ناجح66.552.531.550.532.5233.534121336طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةهاجر رأفت ابراهٌم احمد5905

ناجح605033.553.53122835141535طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةهاجر محمد محروس محمدٌن5906

ناجح54.545.53252.531.521632141634طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةهٌالنه جمٌل توفٌق تاوضروس5907

ناجح73513556.533.524936161637طماعزبة بدر االعدادٌة المشتركةوسام رمضان محً الدٌن محفوظ5908

ناجح60353747.525.5205291315.534طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةبانوب عبد المسٌح بشرى تاوضروس5909

ناجح5637.53640.523193281615.533طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةابراهٌم عبدالعظٌم عباس سالمه5910

ناجح52.537.5304024184251314.535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاحمد حماده عبدالحمٌد احمد5911

ناجح7145374831.5232.5351817.534طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاحمد شحاته موسً عبدالاله5912

ناجح75453640.530.522738171733طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاحمد علً سٌد عبدالعال5913

ناجح4234.52736.520.5160.5281415.533طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاحمد مصطفى احمد عبدالاله5914

ناجح50.5363139.522179291416.534طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح عبدالستار احمد5915

ناجح7951.539.557.535262.5371717.533طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاحمد هانى تمام حمدهللا5916

ناجح53.540.5303922185301515.534طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاسامة محمود امٌن مهن5917ً

ناجح56.53831.54124191301715.533طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةافرٌم زكرٌا لحظى بشاى5918

ناجح5736.537.54122.5194.5291616.534طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاٌمن عطٌة جادهللا اندراوس5919

ناجح56.5363441.523191301714.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةبولس امٌن توفٌلس جرجس5920

ناجح55.538.536.54323.5197311615.537طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةجمٌل كمال فتاح حكٌم5921

ناجح54.537.5364423.5195.5291616.534طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةرٌمون هانى حنا معوض5922

ناجح64.538.53744.525209.5321615.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةسكور عبدالرحمن محمود عبدالرحمن5923

ناجح6440374529215291616.534طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةشرٌف لوكاس عطٌه هللا قالده5924

ناجح63.5393643.527.5209.5311615.535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعادل مجدى محمد عبدالرحمن5925

ناجح70.5473846.52522731151434طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن شحاته جادالسٌد فرج5926

ناجح5640354024195341516.533طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عبدالرحمن سكور5927

ناجح513224.53420.516230141334طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعبدالرحٌم علً علً عبدالرحمن5928

(145)



ناجح5032.52434.520.5161.532151435طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف حسن سٌد حسن5929

ناجح543223.535.520165271610.535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد رضوان عبدهللا5930

ناجح593322.535.520170281412.533طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعبدهللا احمد عبدهللا محمد5931

ناجح5033.523.532.520159.527141334طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعبدهللا عامر فتح هللا احمد5932

ناجح54.533.52334.520165.531151334طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعلى عالء قطب محمد5933

ناجح53.53424.53520.5167.5281611.533طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةفارس محمد مهران محمد5934

ناجح49.53323.533.520.5160271312.537طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةفتحى حسام فتحى محمد5935

ناجح5633.523.5352116929161336طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةكرم كرٌم جادهللا دراوس5936

ناجح62.540.524.538.521.5187.530151337طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةماركو بشاي بخٌت بشاي5937

ناجح46.53323.536.520.5160301411.535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمارٌو فاٌز عازر جرجس5938

ناجح583523.536.52317629151236طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمارٌو ممدوح عوض هللا دراوس5939

ناجح473323.536.52116132141435طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةماٌكل اشرف فهمى رمله5940

ناجح523222.53520161.5281711.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم عبدالمنعم نصٌر5941

ناجح57.53325.5362117328151336طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد حسٌن رضوان5942

ناجح55352734.521172.527161337طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال عبدالعزٌز محمد5943

ناجح573424.53620.517228141236طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمد رجب على رجب5944

ناجح52.53523.5362116827151337طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرحمن ابراهٌم احمد5945

ناجح643525.537.52318535161335طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالسالم صادق عبدالهادى5946

ناجح765139583626036181936طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر محمد عبد القادر5947

ناجح55.539.52837.521181.532161535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمد على سالمان شحاته5948

ناجح6753385536249321314.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمود خلٌل محمد بخٌت5949

ناجح45.537.52733.521.516534141637طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمود زكرٌا سٌد محمد5950

ناجح52.539.526.53521.5175361515.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمود سعٌد حسن سٌد5951

ناجح48.538.525.53521.516931161536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمود على شحاته رمضان5952

ناجح4136.52633.520.5157.5291214.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمصطفى عبده كمال احمد5953

ناجح48.539.525.53921.5174341415.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةٌوسف عاطف خلف هللا بدروس5954

ناجح5538.52535.522.5176.535151436طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةٌوسف مصطفى عبدالعزٌز تمام5955

ناجح60.5393238.525.5195.534161837طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاسماء حمدى عبدالحكٌم محمد5956

ناجح7860406039.5277.540151835طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاسماء مصطفى احمد محمد5957

ناجح765439.555.538.5263.539151736طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاسمهان عبدالظاهر ابراهٌم حسن5958

ناجح79584059.539275.540181838طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاٌة النمٌرى رفعت عبدالشكور5959

ناجح54.541.5303724187341616.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد سٌد عبد القادر5960

ناجح4734.5253420160.5341516.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاٌمان سعٌد حسن سٌد5961

ناجح63.5453040.525.5204.5341516.537طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةبدرٌه احمد سالمان شحاته5962
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ناجح7758406040275381619.537طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةجهاد شحاته حسٌن على5963

ناجح7658.54057.53526737181839طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةجولٌانا نبٌل نعٌم حنا5964

ناجح56.539273426182.535151837طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةحنان حسٌن صالح محمد5965

ناجح69.548.5394534.5236.5311516.538طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةدنٌا جوزٌف عطٌة عطٌه هللا5966

ناجح766039.55639270.5321414.539طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةدنٌا علً شحاته حسٌن5967

ناجح7255.54054.534.5256.533171538طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةدٌنا ممدوح شحاته دانٌال5968

ناجح7252.5405536255.531.5171539طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةرٌم عماد عٌاد عبدالمسٌح5969

ناجح665339.55132241.5341615.537طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةزٌنب دردٌر محمود دردٌر5970

ناجح70.5393952.531.5232.531151538طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةزٌنب عاصم عبدالاله عمٌره5971

ناجح67.54538.54129.5221.5311414.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةزٌنب عبد العال سراج عبد العال5972

ناجح76.558405940273.534181736طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةسالى عماد سمٌر نخٌل5973

ناجح694239472822531161637طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةسماح هانى فتحى محمد5974

ناجح806040604028036171535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةسندس احمد خلف مطاوع5975

ناجح785939.56040276.5351415.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةسهام محمد ذكً حسٌن5976

ناجح78.557.5406039.5275.5341615.535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةشروق احمد عبد الرؤف غالب5977

ناجح7860406039.5277.531.51815.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةشٌروٌت اشرف بطرس هابٌل5978

ناجح56.53927.54327.5193.5331614.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةشٌماء سٌد عبدالاله سٌد5979

ناجح73.54936.54431.5234.5351515.537طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةشٌماء سٌد محمد سالمه5980

ناجح61.54538.543.529.5218341814.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةصفاء عبدالغنً ابراهٌم عبدالعال5981

ناجح67.550.53848.530.5235331515.538طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعفاف هانى فتحى محمد5982

ناجح78594051.538.526735151538طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعلٌاء محمد غالب غالب5983

ناجح544136.54629206.5251614.538طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةفٌبى رومانى قدوس معوض5984

ناجح794536.546.52723430171537طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةالنه فالح ابراهٌم عبٌد5985

ناجح593526.533.52217628151436طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمادونا عماد بسكالس سعٌد5986

ناجح805740594027634.5181536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمارٌا عاطف فوزى بخٌت5987

ناجح60.535.52532.522.517627.5161337طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمارٌت مٌالد واصف لمعى5988

ناجح5735.524.5312217026.5151437طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمارٌنا سعٌد صباح سعٌد5989

ناجح75.5453749.529.5236.529.51611.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمارٌنا ٌوسف حبشى ٌوسف5990

ناجح683826.53220.5185281512.535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمرثا فاٌز شانودي بخٌت5991

ناجح7739.53233.524.5206.532161336طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمرٌم اشرف وهٌب حبٌب5992

ناجح5633.526.530.522168.529141435طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمرٌم اٌمن فصٌح هفه5993

ناجح78.554.539.55937.5269381811.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمرٌم اٌمن نجٌب حبٌب5994

ناجح8049.533.556.534.5254321712.537طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمرٌم جمال صادق عطاهللا5995

ناجح78.54535.55027.5236.5311711.537طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمرٌم مجدي طلعت حناهللا5996
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ناجح8049.535.55427.5246.536171437طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمرٌم ٌعقوب صالح ابراهٌم5997

ناجح75.5373443.528.5218.531171336طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمنار عبد الرحمن احمد عبد الرحمن5998

ناجح8051.5405436261.532161536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمنة هللا احمد محمد احمد5999

ناجح78.560406039.527834181536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمها احمد عبد العزٌز محمود6000

ناجح78.546.536.554.535.5251.5321614.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمها بكر محمود بكر6001

ناجح54.537.5253522.5174.526171335طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةنادٌة محمد عبدالنعٌم محمد6002

ناجح57.535.525.533.52217428141436طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةنادٌة مٌالد فصٌح هفه6003

ناجح68.53327.53424.5187.529.5171236طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةناردٌن مجدى سمٌر منهرى6004

ناجح7760406039.5276.5371916.537طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةندا محمود عبد الرحمن بخٌت6005

ناجح68393646.527.521730.51514.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةنرمٌن اٌمن توفٌق عبده6006

ناجح553934.536.521.5186.5341616.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةنهى احمد محمد عبدالحمٌد6007

ناجح59.545.53042.521.5199351715.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةنورا حمدى ذكً حسٌن6008

ناجح52383135.522178.530.5161637طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةنورا فنجرى موسى ابراهٌم6009

ناجح55.537303722181.5291716.535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةنورهان عبدالعواد احمد مرسى6010

ناجح67.53732.53320.5190.5341515.536طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةهاجر فتحً عبدالمنعم احمد6011

ناجح58.53630.53122.5178.533161535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةهانم احمد محمد عبدالعال6012

ناجح4435.5283322162.530131637طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةهانم سالمة عبدالعلٌم احمد6013

ناجح54.53831.5392518832171535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةهانم عصام ابراهٌم محمد6014

ناجح7960406039.5278.5381919.537طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةهناء حمٌد مرسى بخٌت6015

ناجح62333233.523183.532151436طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةورده احمد فتح هللا احمد6016

ناجح45.535.53038.522.517229.51515.535طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا عادل ذكى بخٌت6017

ناجح66413444.529.5215311515.540طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً احمد حسن عبدالحمٌد احمد6018

ناجح65.54035.545.527.521431141539طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً احمد مجاهد عزالعرب حنفى6019

ناجح6847.536.5462822630141535طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً خالد عبدالرؤف فهمى محمد6020

ناجح6441.533.55030219291613.537طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً عبدالرحمن محمد شحاته محمد6021

ناجح675137553424430151636طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً عبدالرحمن محمد فهمى محمد6022

ناجح7457.54058.537267331616.540طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً عبدالرحٌم بكرى عبدالرحٌم حسن6023

ناجح7659405938.5272.534161740طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً عبدالغفار عبده محمد مكى6024

ناجح76.560396040275.535171740طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً كرٌم كحالوى عبد الغفار عبد البر6025

ناجح6347.53747.53222731151334طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً محمود ابراهٌم على خلٌل6026

ناجح63.538.530.54427203.5291413.538طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً هشام سلٌم محمد محمد6027

ناجح7434.530.541.531.521231151336طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً االء عبدالحلٌم سعٌد محمد6028

ناجح66.54626.539.530208.534171538طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً االء مصطفى ابراهٌم على6029

ناجح7858.5396039274.5351716.540طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً اٌمان احمد عبدالرحمن احمد6030

(148)



ناجح7458.54059.539.5271.532161536طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً اٌمان بلٌغ حمدى محمد6031

ناجح71.5553847.533.5245.530161336طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً جٌهان طلعت احمد على6032

ناجح54.540.536.541.528201291513.536طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً خوٌله حنفى محمود احمد6033

ناجح6234.5263622180.5311512.534طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً دنٌا بخٌت على ضاحى6034

ناجح6750.5324234225.5301313.533طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً دنٌا سٌد احمد عبدالاله6035

ناجح74.559386040271.5331717.540طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً شهد عباس محمد عباس6036

ناجح7660406040276361717.540طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً شهد مهدى عبدهللا محمد6037

ناجح7037.523.535.521.5188281513.534طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً شٌماء حمدى عبدالاله حسن6038

ناجح6642.530.53827204331513.534طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً مارتٌنا انور فكٌه بشوت6039

ناجح766039.559.539.5274.533.51716.540طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً مرٌم رومانى ابوالٌمٌن بولس6040

ناجح57.538.525.533.521.5176.5311513.535طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً مرٌم عبدالعاطى على عبدالعاطى6041

ناجح745536523825535171740طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً مرٌم كمٌل كمال خٌله6042

ناجح62.53428.54522192281513.534طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً منار محمد حسن محمد6043

ناجح583825.53721179.529151335طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً منة سعٌد محمد سعٌد6044

ناجح66.547.539.555.528237291514.536طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً منه اشرف محمود عرابى6045

ناجح65.53739.552.523.5218311513.533طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً منه رضه على عبدالمالك6046

ناجح7149.5405125.5237301516.535طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً مى عبدالمحسن خالف عبدالباسط6047

ناجح7654405838.5266.5371718.540طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً مى عبدالناصر محمد احمد6048

ناجح67.55339.556.536.5253261615.535طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً مى غانم عبدالغفار عبدالبارى6049

ناجح7857.54058.54027433171840طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً نسمه زكرٌا على مهران6050

ناجح68.5454048.525.5227.5301516.534طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً نورهان سراج عبدهللا على6051

ناجح66.536.535.54024202.5311515.533طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً والء فتح هللا جادالكرٌم محمد6052

ناجح724539.54325.522530141436طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً وئام سٌد خلف عبدالجواد6053

ناجح66.537.5403730.5211.5311414.534طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً ٌاسمٌن عبدالحمٌد محمد محمد6054

ناجح7140.5404428223.530.51515.535طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً ٌوستٌنا بهجت ٌوسف نظٌر6055

ناجح78.560406039.527835181738طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ابراهٌم وفدي عزمً جورج6056ً

ناجح66.54535.555.531.523432161839طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب احمد البهلى محمد دٌاب6057

ناجح67.549.53558.531.524234151838طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب احمد عامر احمد دٌاب6058

ناجح63393156.530219.535161939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب احمد ٌاسر احمد عبد اللطٌف6059

ناجح58.54528.5572921835172038طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب استٌفن مدحت نخٌل بخٌت6060

ناجح776039.559.53927534161839طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب اسحق نبٌل حبٌب مٌخائٌل6061

ناجح7551395538.5258.536161938طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب اسالم عبدالرازق احمد محمود6062

ناجح75.560355538263.530.51817.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب البٌر ٌوسف شكري نصرهللا6063

ناجح64.545.535.55133229.532.5151938طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب امجد نادى تقاوى عبد هللا6064
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ناجح7354.5385636257.533141939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب اٌهاب صبحً فوزي مرزوق6065

ناجح735138.557.53525535141938طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب باسم صبحى لوٌس عجبان6066

ناجح71.548.537553324533141939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب باسم عبد هللا عطا هللا بشاى6067

ناجح694639553023933161938طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب بخٌت عٌاد بخٌت مٌخائٌل6068

ناجح8060406039.5279.534152039طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب بستافروس القس صلٌب شكري معوض6069

ناجح71.5563756.53725835171838طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب بهاء رومانً فوزي بباوي6070

ناجح645033.55534.523735171939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب بٌتر اٌمن جاد جبرائٌل6071

ناجح74.54836.554.536249.5351818.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب بٌتر مٌخائٌل ذكى مٌخائٌل6072

ناجح735135.55135245.5351718.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب جرجس انور سٌف شحاته6073

ناجح60.54533.5442921235161738طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب جمال شكرى شحاته طانٌوس6074

ناجح574031.539.527.5195.5321718.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب حناوى ٌوسف سلٌمان حناوى6075

ناجح59.5413341.530205331517.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب خالد شحاته ابراهٌم محمد6076

ناجح6651.537.554.537246.5351619.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب دٌفٌد عزت فهمى بدروس6077

ناجح78574059.539.527435171939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب رومانً خالد خلٌل خلٌله6078

ناجح52.551.537.55936236.5331617.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب رٌمون اشرف مكٌن قط6079

ناجح57.546.537.555.533.5230.5341617.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب رٌمون ثروت فرٌج مٌخائٌل6080

ناجح53.5413348.530206321615.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب رٌمون جمال راشد غبلاير6081

ناجح7854.5405940271.5351719.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب سامح بطرس فؤاد ٌس6082ً

ناجح7156385338256351719.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب شادي مدحت فخري عبد هللا6083

ناجح66.548385834.5245351618.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب شنوده نبٌل بادٌر زخارى6084

ناجح65.54735.553.531.523335171838طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب صموئٌل حنا اعطى فهٌم6085

ناجح514031.54430196.5291616.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب عبد السمٌع عبد الناصر عبد السمٌع احمد6086

ناجح5935.528.5402518835161738طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب عبد الفادي كرم عزمً عطٌة6087

ناجح55.537.53540.532.5201361517.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب عبد الاله عبد الحمٌد عبد العزٌز ابراهٌم6088

ناجح745639.55337259.5351819.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب عز الدٌن محمود عبد الحمٌد دردٌر6089

ناجح7156405238257351619.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب عماد عادل فخري عبدهللا6090

ناجح75.5574059.538.5270.5371519.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب عمرو عبدالسالم عبدالجلٌل محمود حسٌن6091

ناجح80604059.540279.5371719.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب فام انور بسٌط بدروس6092

ناجح44.547335634214.5341517.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب فام رومانى رمزى جندي6093

ناجح7159.54057.537.5265.533.5151639طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب كٌرلس ابراهٌم مكارى لبان6094

ناجح72604056.534.526334.51416.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب كٌرلس ظرٌف ساوٌرس ثابت6095

ناجح75.5604057.539272341617.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مارتن زاهر بولس سٌدهم6096

ناجح57.553.537.55229.523034.51515.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مارٌو ٌوسام شاكر خلة6097

ناجح49.557.534.549.526217361615.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ماهر محب ٌوسف برسوم6098
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ناجح7054.538.552.533248.533161538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ماٌر امجد فوزي توفٌق6099

ناجح7959406040278351916.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ماٌر مجدي ماكن غبلاير6100

ناجح79.560406040279.5341815.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب محروس ماهر محروص رفلة6101

ناجح75.559405937.5271341717.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب محمد رمضان محمد رمضان6102

ناجح5545.5334326202.5331716.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب محمود عبد الرزاق شحاته رمضان6103

ناجح49473543.523197.5331716.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مدحت أنور أبو الخٌر ابخٌت6104

ناجح5246.53643.520198201617.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب معتز رضوان حماد عبدالموجود6105

ناجح68.55434.5563024332.51716.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مٌخائٌل شحاته بولس صلٌب6106

ناجح5549.53544.522.5206.5341516.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مٌخائٌل نصرى منٌر رزق6107

ناجح78.560405940277.5351717.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مٌنا عمانوئٌل فخري متري6108

ناجح56.558.5304928222341517.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مٌنا عٌاد ناجح ذكرى6109

ناجح49.552365023210.5341517.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مٌنا ماجد معتمد دٌمتري6110

ناجح5255.5274324.5202341517.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ناجح رفعت ناجح ذكرى6111

ناجح65.554.5365328.5237.5341517.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ولٌد ذكرٌا فتحى وهٌب6112

ناجح57.548355228220.5331719.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ونٌس سمٌر ونٌس واصف6113

ناجح45392843.521176.5341719.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌس امٌر زكى صادق6114

ناجح51.546.534.55122205.5331819.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌسى بشاى لحظى بشاى6115

ناجح72.550.535.55335246.535.51819.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌسى سمٌر سٌف شحاته6116

ناجح58.549.53248.530218.5331719.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌسى عزمى فتحى نخلة6117

ناجح59.542314426202.5341819.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌسى ممدوح عٌاد جٌد6118

ناجح6340.527.540.526197.5341819.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌسى هدٌه بباوى عبد هللا6119

ناجح59.540.5304720.5197.5331719.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌسً سامح عاٌد لوندي6120

ناجح4645.531.547.521.5192321819.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌسً صابر ابو الخٌر ملك6121

ناجح584831.55023210.532.51718.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌسً صفوت ابوالخٌر عبٌد6122

ناجح65.550365826.5236341819.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌسً نعٌم ونٌس واصف6123

ناجح68.5463358.525231331619.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌوسف ادور زكً زك6124ً

ناجح57.53827.541.522.5187361619.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب اسماء شحاته عباس احمد6125

ناجح533825.545.522.5184.5331719.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب امانً جمٌل زاخر خلٌفة6126

ناجح65463542.523211.5351919.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب امٌره حماده عبدالعظٌم محمد6127

ناجح63.550.5364623219351919.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب امٌره صفوت حنا جرس6128

ناجح74.55439.5533825933.51919.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب انا سٌمون رومانى صالح صدٌق6129

ناجح5953.5344727220.5341919.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب اٌرٌن خمٌس فوزى فهٌم6130

ناجح62453241.526.5207341719.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب اٌمان عوض خله خلٌل6131

ناجح64.538.53645.527211.5361719.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب بخٌته محمد عبود عبد الحلٌم6132
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ناجح7453.5405639262.533.51719.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب برسكال ودٌع عٌاد لوندى6133

ناجح603935502621034.5181939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب بسنت رومانى سمٌر هدهد6134

ناجح73.541.540593224634181938طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب جاكلٌن صالح كمال جرس6135

ناجح4936.5334820.518732.5181939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب دمٌانه اندراوس دمٌان شوش6136

ناجح57343142.525189.533.5171738طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب دمٌانه سمٌر موسى ابراهٌم6137

ناجح5037.532.54021.5181.535161739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب دنٌا عبد هللا فؤاد عبد هللا6138

ناجح76.557405939.527233.51717.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب راشٌل بطرس بشاى مٌخائٌل6139

ناجح56.5373042.522188341717.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب رانٌا زكرٌا اقالدٌوس عبد المسٌح6140

ناجح60.540.5324822.5203.533.5171938طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب رانٌا عماد لمعى جرس6141

ناجح78604059.540277.5361819.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب رحمه صالح نصٌر سلٌمان6142

ناجح614531502321034171938طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب روحٌه ماهر وٌصا عطٌه6143

ناجح60.545303922.5197341419.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب رؤفان على شحاته عل6144ً

ناجح69.53536.54628.5215.5341818.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب رومندا صفوت صموئٌل خلٌل6145

ناجح73.55139.55335.5252.5331819.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ساره جرس كمال جرس6146

ناجح7045.53844.525.5223.5341818.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب سامٌه وحٌد مفٌد فرٌد6147

ناجح43.537.530412117333.5181739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ساندى ودٌع بادٌر روبٌل6148

ناجح76.5604059.54027634.51817.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب سلفٌا رومانً مٌخائٌل شنودة6149

ناجح65.5403349.53021833171739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب سماح عزت ثابت روبٌل6150

ناجح60453644.523208.533182038طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب سماح نجاح بخٌت مٌخائٌل6151

ناجح64.54536.5402521137182039طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب سمر رشاد محمود سٌد6152

ناجح61393642.524202.529.5182038طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب سٌمون اسحق ناجح فصٌح6153

ناجح62.54230.5362219332181939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب سٌمون تلمٌذ معطى بخٌت6154

ناجح65.548.536.541.52721931181838طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب سٌمون صبحى شكرى بسطا6155

ناجح70.553394829.524032182039طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب سٌمون كمٌل راد السٌد سٌدهم6156

ناجح796040604027936192038طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب سٌمون كٌسنجر عفٌفً داود6157

ناجح5742.536.54126.5203.535191939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب شٌرٌن سٌد عبد الباسط محفوظ6158

ناجح70.545384329.522632191938طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب شٌرٌن كمٌل لمعى عطا6159

ناجح77.55839.544.530.525037191739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب شٌماء عبدالاله محمد سالمان6160

ناجح58.546.531.537.523.5197.533182038طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب عبٌر صبرى شحاته خلٌل6161

ناجح624035.53823198.530.5182039طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب فاتن زكرٌا حلمى حبٌب6162

ناجح75.559.539.55639269.531.5182038طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب فٌوال عبد الرؤف خلٌل خلٌلة6163

ناجح7754.539.5593926933181939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مادونا بولس بشاي مٌخائٌل6164

ناجح7055.538.551.536251.532181938طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مادونا فوكٌه عزٌز سرجٌوس6165

ناجح69.555.539.54429.523834181939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مادونا كمٌل ابوسته عطٌه6166
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ناجح52.539.533.53825188.530.51816.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مارتٌنا وائل واصف بدرى6167

ناجح71.554.5385232.5248.5311817.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ماري رأفت سالمة بشاى6168

ناجح734937.54628.523433191938طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مارٌان ابراهٌم شحاته حبٌب6169

ناجح68.545324427.521734.51916.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مارٌت ٌوسف جاد مالك6170

ناجح72.55332.551.536.524636191838طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مارٌن نادى زٌن العابدٌن امٌن6171

ناجح6346.53447.52521636181739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مارٌنا حشمت حنا جرس6172

ناجح72.54936.550.527235.534181738طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مرنا رافت عاطف صاروفٌم6173

ناجح64.54634.5432621434181739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مرنا مالك محروس اقالدٌوس6174

ناجح68483547.525223.531181738طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مرنا نادي مٌخائٌل بخٌت6175

ناجح664032.54428.521133181739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مرٌم اشرف جاد الكرٌم سٌحه6176

ناجح59.545304322.5200351916.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مرٌم اشرف عبده مترى6177

ناجح7658.538.5604027336181839طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مرٌم اعماد بسطا سلٌمان6178

ناجح775839.56039.527436181638طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مرٌم بطرس ٌوسف واصف6179

ناجح68.548.533.54829.522834181739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مرٌم خالد عارف سلٌم6180

ناجح634530.54326207.534.5181738طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مرٌم فرٌد جاد الرب خله6181

ناجح6839.527.540.524.520034.5181739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مرٌم كرٌم فكرى عزٌز6182

ناجح7356.5325235.524936181838طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب منار صفوت بولس حزٌن6183

ناجح70.54532.545.527.522135161839طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مهرائٌل عبد الفادى اسعد مالك6184

ناجح62.545304325205.5371816.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مٌرنا جرجس عوض حنا6185

ناجح75.55637.55937.5265.538181939طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب مٌرنا عادل شحاتة طانٌوس6186

ناجح7552.5355436252.536191938طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب نادٌه محمد محمود محمد6187

ناجح73.56037.551.539261.535.5181739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ناردٌن منسى جندى ابراهٌم6188

ناجح77.5604059.539.5276.539191838طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب نانسى طلعت لطف هللا فتحى6189

ناجح765338.555.538.5261.538191739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب نانسى عبدة عبدالسٌد واصف6190

ناجح7857.53857.538.5269.5381816.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ندى امٌر ابو الغٌط عبد هللا6191

ناجح63.548.5334232219381815.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب نرمٌن اندراوس دمٌان شوش6192

ناجح6842.53337.532.5213.5381817.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب نعمه عبد الظاهر نبٌه عطٌه6193

ناجح6135303827.5191.5361817.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب نقٌه انور صموئٌل جٌد6194

ناجح66.535.531.534.525193341817.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب نورا عبد الرحٌم محمود محمد6195

ناجح76.55933.55334.5256.5381817.539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب هاٌدى مٌنا كرم عزٌز6196

ناجح7053.53851.538.5251.5381816.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب هاٌدي كمٌل كمال مٌخائٌل6197

ناجح6637324026.5201.536.5181539طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب هبة بخٌت داود بشاي6198

ناجح76.549.538.55736.5258341817.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب هناء عمر احمد دٌاب6199

ناجح6753304029.5219.532191838طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب هٌام سلٌمان حامد محمد6200
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ناجح714531.54728.522337.5191739طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب هٌالنه عبده نبٌل عبده6201

ناجح6345274432211361916.538طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌوستٌنا ادور شكرى بسطا6202

ناجح78.560406040278.538191838طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌوستٌنا بخٌت نجاح فوزي6203

ناجح7958.5405939275.537191838طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب ٌوستٌنا رأفت ملك ملٌكه6204

ناجح76.53621.54227.5203.534181536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنابراهٌم احمد محمد على6205

ناجح5734.5213526.5174341613.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد العارف محمد هرٌدي6206

ناجح58.5362237.526.5180.532181538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد بخٌت رشاد عبدالرسول6207

ناجح5335243928.5179.532161537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد جمال مختار السٌد6208

ناجح64382139.527.519036181538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنأحمد رجب احمد السٌد6209

ناجح503720.533.52616735141337طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد رفعت عاطف شحاته6210

ناجح65362240.528191.536181536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد رمضان علً معبد6211

ناجح643722422819335161437طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد صالح عبدالعال سلٌم6212

له دور ثان00000020101038طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد عزت قاسم جبر6213

ناجح503623412917935181437طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد عالء رجب عطٌه6214

ناجح56.53723.544.531192.5351813.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد علً محمود احمد6215

ناجح62.5372443.53219934171536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد فولً محمود عبدالعال6216

ناجح734538523724536181538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد محمد احمد ٌونس6217

ناجح70.53822.542.528.520236181538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد محمد عاطف محمد6218

ناجح47.536.521.54227.517535141537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد محمد عبدالحلٌم مصطف6219ً

ناجح5737.522.5422818736161538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد محمود احمد عبد العال6220

ناجح5436.52236.525174341713.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنأحمد مصطفى مهران احمد6221

ناجح603721.53425.5178301413.536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد وائل احمد السٌد6222

ناجح543822.54327184.534141537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناسالم ربٌع محمود عبدهللا6223

ناجح50.539.522.540.525178351713.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنالحسٌن صالح سالم حسٌن6224

ناجح58.538234028.518834171537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنالسٌد احمد السٌد عبده6225

ناجح5537244131.5188.533171538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنالسٌد احمد انور احمد6226

ناجح5651.52538.526.5197.533161436طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنالسٌد احمد حسن احمد6227

ناجح5051253722.5185.530151338طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنالسٌد محسن السٌد محمد6228

ناجح595124.537.525.5197.5331312.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنبشار السٌد محمد عبدالمغٌث6229

ناجح55.55123.53925.5194.5341513.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنبكري محمد بكري محمد6230

ناجح5348.523.54225.5192.532151538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنبالل مرزوق عاطف محمد6231

ناجح4346.5223424.517031.5131437طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنتوماس مورٌس رزق هللا قدوس6232

ناجح46.545.523.534.52417431.5131436طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنجرجس عادل كامل عبدالسٌد6233

ناجح51.545253823.5183321513.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنحسن جابر محمد رمضان6234
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ناجح5143.525.5382618431131438طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنحسٌن جابر محمد رمضان6235

ناجح635225.54330.521432151537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنحسٌن ٌاسر البدرى احمد محمد6236

ناجح62.549.52441.529206.535161438طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنحمادة ضاحى محمود صالح6237

ناجح59.550.5254027.5202.534151536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنزٌاد حسٌن ابوالعال احمد6238

ناجح60.5502842.52820932171338طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنزٌاد محمد هرٌدى محمد6239

ناجح6547.524.539.525201.5331813.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنزٌاد ٌاسر عبدالراضى عبدالنعٌم6240

ناجح5450.52439.525193321613.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنصالح انور محمود عبدالموجود6241

ناجح58.549.523.539.526.5197.5321613.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنصالح حمدى ابراهٌم احمد6242

ناجح574823.535.524.5188.532161437طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنطارق زٌن العابدٌن عبدالنعٌم محمود6243

ناجح594725.53827.5197331613.536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنطارق محمد عبدالرحمن محمود6244

ناجح6650.525.540.530.521332171537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن عبد العال خلف السٌد6245

ناجح69.549.525.544.533.5222.532181538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعبد الكرٌم السٌد ابو ضٌف محمد6246

ناجح64.551.531443522632171537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعبد الاله ربٌع محمد محمد6247

ناجح695632.54635238.533171538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد محمود محمد6248

له دور ثان00000020101036طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمود السٌد محمد6249

ناجح56.539.521.536.52317730171438طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعبدالكرٌم عنتر عبدالكرٌم محمود6250

ناجح51.536.5203522.5165.530171438طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعثمان محسن السٌد محمد6251

ناجح66.54126.5372319436171437طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعالء عادل عبدالعزٌز ابراهٌم6252

ناجح66.54527.537.523.520034161338طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعلى احمد توفٌق عبد الحلٌم6253

ناجح644123.53923.5191341712.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعلى حسٌن بخٌت على6254

ناجح70.545.5334123.5213.5361711.536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعلى محمد فتحى عبد الحلٌم6255

ناجح6540.53037.523.5196.534171237طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعلى هانى على قاسم6256

ناجح6041.52637.52318834171238طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعلً حمٌده عبدالرحٌم محمود6257

ناجح6239.5253623.518631171237طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعمار السٌد محمد السٌد6258

ناجح404026372316630151238طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعمر احمد محمود احمد6259

ناجح5338.524.53724177301512.536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعمر عادل رشاد عبدالرسول6260

ناجح65.54127.53726.5197.531171438طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعمر على احمد عبدالرحٌم6261

ناجح48.536.52235.523165.5301613.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعمرو خالد محروص سٌد6262

ناجح4836.521.535.523164.5301613.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنفارس منتصر رشاد هاشم6263

ناجح56.537.5233623.5176.5311613.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنفهد جمال حسن احمد6264

ناجح55.538.52236.525177.5301613.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنفهد عبدالمحسن رشاد محمود6265

ناجح51.536.5233724172311513.536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنكرٌم اشرف السٌد محمد6266

ناجح60.538.52535.523182.5301612.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد احمد السٌد ابو ضٌف6267

ناجح59.53920.53721.5177.53011.512.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد أحمد عبد العال محمد6268
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ناجح61.537253722182.531151337طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد احمد عبدالحلٌم على6269

ناجح5534.525.535.521.5172301313.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد ربٌع محمد6270

ناجح573521.532.52216831131436طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد امٌر احمد مصطفى6271

ناجح4633.520.532.521153.52913.51438طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد اٌمن السٌد احمد6272

ناجح5933.5254424.518629151438طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد اٌهاب عباس محمد6273

ناجح61.535.526.54426193.5301513.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد جالل رشاد ابو الفضل6274

ناجح65.5363045.527.5204.5301513.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد خالد جمال البدرى6275

ناجح4332.5233322.515426131337طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد رشوان عرب عبدهللا6276

ناجح694034.546.532222351613.536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد سٌد عبداللة حلقة6277

ناجح49.532.523.53622.51643412.51537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد شعٌب محمد رفاع6278ً

ناجح44.5332335.52315930131538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد صابر محمد خلٌفه6279

ناجح44.53425.5372316431111337طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد صالح فرغلى محمد6280

ناجح55.5332638.525.5178.5311513.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد عادل عبدالعاطً احمد6281

ناجح5032.523.533.523162.5311213.536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد عالء السٌد ابراهٌم6282

ناجح46.530213522.51552712.513.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد على حسن عبد العال6283

ناجح5433.5253524171.5291313.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمود السٌد ربٌع محمد6284

ناجح49.5332539.523.5170.530161537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمود السٌد عبدالراضى عبدربه6285

ناجح4833.52336.522.5163.529101538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمود حسٌن هالل محمد6286

ناجح5233.52536.525.5172.530151437طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمود حمدي عبدالرحٌم محمود6287

ناجح58.534.525.537.52418032151536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمود سعٌد محمد عبدالعال6288

ناجح453225.53724163.53212.51537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمود علً خلٌفه محمود6289

ناجح4333.5233322.5155301313.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمصطفى بكر عاطف عٌسوي6290

ناجح544124.53928186.531171337طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمصطفى جمال احمد ٌونس6291

ناجح5334.52335.523.5169.5301711.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمصطفى طارق محمد البدرى6292

ناجح4738.524.53221163301713.536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمصطفً خالد محمد عبد الحلٌم6293

ناجح53.537.5233421.5169.530161438طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمهٌب عادل محمد عبدالرحمن6294

ناجح51.5392333.526.5173.5301613.538طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمؤمن جمال سعد فؤاد6295

ناجح5337.5253526176.529.51612.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمٌنا رأفت فرٌج زكى6296

ناجح50.539.524.536.52517630151338طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنهشام عبد العال محمد عبد العزٌز6297

ناجح5637.524.53728.5183.5321512.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌاسر عطا احمد حسٌن6298

ناجح4840.524.53921.5173.5311613.536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف اسامه احمد عبدالفتاح6299

ناجح5239.52535.52217431151237طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف البدرى محمود السٌد6300

ناجح56.538.525362518130151438طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف السٌد عبدالموجود اسماعٌل6301

ناجح644832423021634161537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف السٌد محمد عبد ربه6302
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ناجح463625.53423.516530151338طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف امبابى ابو الفضل عبد هللا6303

ناجح50.534253821.516929171237طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف جمال حسن محمد6304

ناجح5035.52535.525171301513.537طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف عبدالعال محمد قبٌصى6305

ناجح52.53925.53424.5175.530151338طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف محسن السٌد عبد العال6306

ناجح4638.524.5332216430151336طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد ضاحً حجازي6307

ناجح4738.52633.520.5165.5321513.534طهطااعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف محمود احمد بخٌت6308

ناجح48.539.526.534.521.5170.529151237طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف مصطفى حافظ حموده6309

ناجح484025.53721171.5301512.536طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنٌوسف منصور محمد احمد6310

ناجح74.557.533.557.534.5257.535.51517.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنابانوب ادٌب جاد موسى6311

ناجح77.560406037274.538.51619.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنابانوب مؤمن موسى امٌن6312

ناجح79.560406039278.5361719.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنابانوب وائل نسٌم خلٌل6313

ناجح8060406039.5279.5301718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنابرام دانٌال لطٌف عطا هللا6314

ناجح7960406039.5278.536171940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنابرام عزمى زاخر منصور6315

ناجح765237603826331171740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنابرام ماجد فؤاد عبد هللا6316

ناجح63.536364425.5205321616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنابراهٌم احمد عبد الرسول محمد6317

ناجح61.538.534.55330.521833151340طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنابراهٌم جالل السٌد حسٌن6318

ناجح73.55736.554.537.5259331518.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنابو بكر اٌمن عاطف احمد6319

ناجح735039.56037259.5371616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد احمد فؤاد احمد6320

ناجح72.550385832.5251301617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد السٌد احمد السٌد6321

ناجح7960395938.5275.537181840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد السٌد حنفى احمد6322

ناجح75.558.53858.537267.5351717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد اٌمن عبد النبى عبد الغنى6323

ناجح78.556.5395938.5271.5371819.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد اٌمن محمد السٌد6324

ناجح77.555.5405735.5265.5381619.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد اٌهاب منٌر توفٌق6325

ناجح8060406040280391719.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد بهاء الدٌن ٌوسف قبٌصى6326

ناجح75.557.539.55335.526139161940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد جمال على مجاهد6327

ناجح7555.535.548.535.525037171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد حاتم عبد الموجود محمد6328

ناجح7558.53758.537266341615.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد حراز مدبولى حسانٌن6329

ناجح6649.534.553.531234.534181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد حسٌن رمضان على6330

ناجح79.5584058.53927538171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد خالد احمد جاب هللا6331

ناجح78.5593859.53827336181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد رجب السٌد على6332

ناجح77.559396036271.5361818.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد عاطف حجازى احمد محمد6333

ناجح806040604028034181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد عبد الرحمن على عبد الرحمن6334

ناجح694635472822532161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد عز محمد محمود6335

ناجح806040604028039181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد عالء احمد عبد الحمٌد6336
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ناجح74563759.533259.535181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد على حجازى عمر6337

ناجح7857.54059.538.5273.5391817.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد فتحى عاطف حسن6338

ناجح70.5463852.538245351819.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد كمال على محمود6339

ناجح754536.549.52623236181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد محمد احمد بدوى6340

ناجح69.541.53841.524.521535181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد محمد احمد هاشم6341

ناجح7660405837.5271.5371715.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد محمد عٌد سٌد6342

ناجح77.560406037274.536181640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد محمد فتحى محمد6343

ناجح72.5424045.526226351619.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد محمد محمد عبد المالك6344

ناجح8060406040280381816.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد محمود ابو الفضل عبد العال6345

ناجح8060406038.5278.539181640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد مصطفى احمد عبد الموجود6346

ناجح7958.537.55833.5266.5341615.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد ممدوح قبٌصى همام6347

ناجح75.557.5406037.5270.538181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد ناصر عبد الرسول شحاته6348

ناجح7245.53853.521.5230.532161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد نبٌل محمد محمود6349

ناجح644936.541.521.5212.533171340طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد هشام محمد السٌد6350

ناجح7457.538.555.538263.5351713.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد ولٌد محمد محمود6351

ناجح7959.5406039277.5381817.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد ٌاسر محمد عمران6352

ناجح78604059.539.5277371718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناحمد ٌوسف احمد ٌوسف6353

ناجح70.552385334247.532.5161940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنارسانٌوس كنٌدى عدلى توفٌلس6354

ناجح66.55832.550.528.5236301618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناسامه صالح عبد الاله عبد العزٌز6355

ناجح695437.55334247.534161840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناسامه محمد عبد الحلٌم عبد الفتاح6356

ناجح735939.558.539.5269.537161940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناسامه هشام عبد الرحٌم خلٌل6357

ناجح786040603927738181940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناسالم خلٌفه اسماعٌل اسماعٌل6358

ناجح73.55239.559.538262.534171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناسالم عمر محمد محمد6359

ناجح77.560405940276.535181940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناسالم محروس عبد الرحمن سالمه6360

ناجح67.5453443.521211321515.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناسماعٌل مصطفى اسماعٌل محمد6361

ناجح50.534.533.54629193.5321615.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناالمٌر ٌاسر خلٌفه سعد هللا6362

ناجح72583856.537261.5371717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنالسٌد خلف محمد فراج6363

ناجح72.553.539.552.536254351617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنالسٌد محمد السٌد احمد6364

ناجح8060406040280361818.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنامٌر اٌمن الفى اسطفانوس6365

ناجح806040604028036.51818.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنامٌر زكرى هابٌل ملك6366

ناجح755938553826532.51518.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنامٌر عماد صبحى عطٌه6367

ناجح79.560406039.527933.5181840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنامٌر وائل مجدى ابراهٌم6368

ناجح57.550.532.54223.520633151740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناندرو رفعت اندراوس زخارى6369

ناجح78604059.538275.5361617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنانس السٌد محمود عمر6370
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ناجح76.559.539.559.53927436181640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنانس عبد السالم عبد الرحٌم احمد6371

ناجح76.558.538.55334.526131.5171440طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنانطونٌوس رومانى ابراهٌم زكى6372

ناجح74.552.53850.530.524636161440طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌناٌمن عبد الحكٌم محمد قبٌصى6373

ناجح8060406039.5279.5361718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنبافلى القس بطرس بشرى زارع فانوس6374

ناجح8060406040280371718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنبسام اٌهاب فاٌق فؤاد6375

ناجح715037.55530.5244331718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنبشار مصطفى سٌد ابو طالب6376

ناجح74.5584058.537268351718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنبالل احمد حماده محمد6377

ناجح7657.5406039.527336171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنبوال انسى ضوماضٌوس توما6378

ناجح78.559406039276.536171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنبوال ثروت رشاد شوقى سٌدهم6379

ناجح76.559405938272.5371818.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنبوال سامح عدلى فاٌز6380

ناجح72.557.53659.534259.5341717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنبٌتر عادل شحاته راجى6381

ناجح7759.539.559.535.527130.51516.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنبٌشوى بولس كمال جرس6382

ناجح735637.559.536.5262.534151940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنبٌشوى فاٌز مٌخائٌل جبره6383

ناجح67.552.538.55632.524735171940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنبٌشوى هانى رفعت حنا6384

ناجح78.560405635.5270361718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنتوماس اٌمن لكسان كٌده6385

ناجح7960406039278371818.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنتوماس لطٌف صبرى بدوانى6386

ناجح7457395637.5263.5361618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنتوماس ماجد نصر هللا كنزى6387

ناجح79.5594059.538276341618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنتٌمون مٌكل مختار رزٌق6388

ناجح7755375832.5259.5341718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنجرجس رفعت شوقى بشاره6389

ناجح75.55138.55733.5255.534171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنجرجس صفوت حلمى جرجس6390

ناجح77.557.54058.538.5272381618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنجرجس ناصر حلمى كامل6391

ناجح7858.5405939274.5351718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنحاتم عبد الحمٌد جابر عبد العال6392

ناجح77.560406038.5276341618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنحاتم محمد عبد الحمٌد محمد6393

ناجح7960406040279351718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنحازم احمد حارس احمد6394

ناجح77.557.537.557.538.5268.5361716.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنحازم عبد العال احمد السٌد6395

ناجح7258.5375537.5260351716.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنحازم وائل عبد الرحٌم عبد العال6396

ناجح7558.536.5553726236161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنحسام خالد احمد محمد6397

ناجح7559.53658.539.5268.538151540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنحسٌن عادل بكر قاسم6398

ناجح8059.5406039278.536171740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنحمزه جمال احمد السٌد6399

ناجح73.55130.551.533239.5331713.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنحمزه شعبان على عثمان6400

ناجح69.546.5355635.5242.5311813.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنخالد على محمد محمد6401

ناجح68.54736.555.536243.5301817.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنخالد فتوح محمد حسٌن6402

ناجح70.559395635.5260331513.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنخالد محمود سٌد عبد الحافظ6403

ناجح775839.557.535.5267.5311815.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌندٌفٌد افراٌم سعد نجٌب6404
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ناجح765739.55835.526633181540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌندٌفٌد اٌمن فتحى عبده6405

ناجح78.557.540604027632.5181640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌندٌفٌد حسنى ذكى سعد هللا6406

ناجح725638593926433181640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌندٌفٌد عماد طلعت اسرائٌل6407

ناجح61.55027.54834.5221.533.51815.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌندٌماس القس دومادٌوس الن فاٌز6408

ناجح78.560406040278.5331715.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنرامز جوزٌف ولٌم اسحق عبد السٌد6409

ناجح67.549.5355638.5246.531181440طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنرامى صالح شفٌق صالح6410

ناجح69.554.5355838.5255.530161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنرامى مجدى عطاهلل عوض6411

ناجح78.556.538.557.538269361816.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنزٌاد اسامه عبد العال على6412

ناجح73.5573658.537262341815.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنزٌاد اشرف فتحى سٌد6413

ناجح67.557.535.558.531.5250.531181940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنزٌاد جمال عبد المقصود احمد6414

ناجح66.558.5325733.5247.532181940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنزٌاد حماده عبد الراضى السٌد6415

ناجح69563752.534.5249341619.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنزٌاد عشرى جالل احمد6416

ناجح78.55635.546.533.5250321617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنزٌاد قندٌل محمد السٌد6417

ناجح7355.5355536254.5351819.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنزٌاد محمد حمدى محمود6418

ناجح78.560406040278.5341819.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنزٌاد هشام على هاشم6419

ناجح5649.526.547.534.5214321818.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنسامح ماجد عبد المسٌح اٌلٌا6420

ناجح74.55737.5594026835181840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنسامر الهامى سمٌر جبرائٌل6421

ناجح78.557.53958.540273.532.51817.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنسعٌد جمٌل جاب هللا سعٌد6422

ناجح755232.557.535252301815.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنسٌف الدٌن محمود احمد ابو ضٌف6423

ناجح8060406039.5279.538181940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنسٌف سامر ودٌد جورج6424

ناجح76.5603957.538.5271.5331818.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنسٌف ٌاسر على حسن6425

ناجح57.552.528.54126205.5301717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنشادى احمد شعبان السٌد6426

ناجح71.5603855.538263391819.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنشرٌف اٌمن بخٌت عبد الجلٌل6427

ناجح685839.556.537.5259.5361719.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنشرٌف وائل محمد السٌد6428

ناجح78.560406040278.5331819.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنشنوده سامح ثروت غبلاير مجلع6429

ناجح60.553314635.5226331816.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنشنوده عاطف عطٌه حنا6430

ناجح77.55939.556.535267.539181940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنصالح عبد هللا محمد ابو العال6431

ناجح70.5574058.538.5264.534181840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنصموئٌل رأفت حلمى جرجس6432

ناجح7260396040271341819.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنضٌاء االسالم محمود ٌوسف محمد6433

ناجح6750.5315026224.536181940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنطارق محمد احمد محمد6434

ناجح73.558.53759.535.5264351816.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنطارق مصطفى محمد قبٌصى6435

ناجح72.558.53556.536.525934181940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعادل احمد السٌد سلٌمان6436

ناجح7451.538.55736.5257.5331612.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعادل الهاٌش احمد محمود6437

ناجح704637.552.531.5237.533181640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعاطف السٌد عاطف فراج6438
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ناجح60.538364730211.532161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الحمٌد تهامى احمد نجدى6439

ناجح7246.5375335.524435161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن احمد السٌد ابراهٌم6440

ناجح75.551.537.55337254.532181540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن احمد السٌد على6441

ناجح77.560405938274.5341615.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن احمد عبد اللطٌف احمد6442

ناجح72.55739.55534.5258.5351715.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن الهاٌش احمد محمود6443

ناجح7251.539.55334.5250.539171540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن اٌمن عنتر جابر6444

ناجح724939.55032.5243321816.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن تاج محمد على6445

ناجح78.56039.55939276351817.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن عقل محمود عبد النبى6446

ناجح6346314923.5212.5281715.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن محمد صالح الدٌن احمد6447

ناجح754839.55335250.532181540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن محمد عبد الرحٌم السٌد6448

ناجح684536.54329221.528181440طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن محمد على جمعه6449

ناجح79.557.54059.539.527632161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن محمود عبد الرحمن عبد الحمٌد6450

ناجح54.537313625183.5331515.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن محمود عشرى محمود6451

ناجح8060406039279341613.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد هللا احمد خلف مشرف6452

ناجح75.558405236.526232171440طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد هللا الحربى السٌد مصطفى6453

ناجح8060406039.5279.5351815.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد هللا اٌمن عاطف محمود6454

ناجح72.54537.54132.5228.534161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد هللا اٌمن عبد هللا زكى6455

ناجح75.55938.56036.5269.5341615.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد هللا رفعت صابر محمد6456

ناجح7655.5395939.526935161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد هللا عبد التواب ابراهٌم عبد التواب6457

ناجح7760406039.5276.5361716.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد هللا على السٌد احمد6458

ناجح72493754.536.5249341616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد هللا نظٌر سعٌد عنبر6459

ناجح77.5573959.539.5272.533.51616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعبد المسٌح راضى لطٌف عطا هللا6460

ناجح664932.54032219.5291618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعز الدٌن محمد عبد العزٌز محمد6461

ناجح62.542294425.520327161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعلى احمد ابراهٌم عبد الرحٌم6462

ناجح775439.558.539.5268.537171740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعلى عصام محمد حسٌن6463

ناجح75.55837.55438.5263.5331715.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعلى محمد على محمد6464

ناجح735737.540.53524333161740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعلى موسى ابراهٌم محمد6465

ناجح7760405939.5275.533171740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعمر السٌد ابو الفضل بخٌت6466

ناجح775838.55840271.5331617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعمر عبد العال احمد السٌد6467

ناجح7556395239.5261.5331717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعمر محمد محمد محمد6468

ناجح7860406040278321617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعمر مرتضى عاطف العشرى6469

ناجح7956.54058.540274351617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعمرو خالد عبد الاله فؤاد6470

ناجح774837.54736245.5311516.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنعمرو خالد عبد المعز محمود6471

ناجح7657.539.56039.5272.5311715.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنفادى اسامه كرم عزمى6472
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ناجح66.546344027.521428151640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنفارس محمد السٌد عبد الغنى6473

ناجح675437.550.533.5242.529161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنفارس ناصر عاطف ابو ضٌف6474

ناجح67.552.537523424336161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنفام كمال جاد شفٌق6475

ناجح75.551.536493624834161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنفتحى هشام فتحى على6476

ناجح7053.5375336.5250371617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنفلوباتٌر رومانى عٌاد اسحق6477

ناجح8059.54059.540279391717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنفلوباتٌر ناجح بطرس جرجس بطرس6478

ناجح8059406039.5278.5321617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكرٌم احمد جابر احمد6479

ناجح7659.53959.53927336161840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكرٌم اشرف بخٌت عبد الجلٌل6480

ناجح7456.53959.538.5267.5331618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكرٌم جابر ابراهٌم جابر6481

ناجح6150.53247.531222271615.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكرٌم رمضان السٌد محمد6482

ناجح55.548334031.520831151840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكرٌم سٌد عبد الغنى احمد6483

ناجح5350.5313528197.532151840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكرٌم صالح مصطفى احمد6484

ناجح734428.537.526.5209.5301518.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكرٌم عبد الرحٌم احمد عبد الرحٌم6485

ناجح79594057.537.527337161940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكرٌم محمد حسن محمد احمد6486

ناجح8059.5406040279.5351618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكرٌم محمود عبد الستار الشاذلى6487

ناجح7054.537.549.535.524736161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكمال احمد عباس احمد6488

ناجح78.558.537.558.538271351617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرلس جرجس ظرٌف سامى6489

ناجح775437.546.532247351618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرلس جمٌل كامل بدروس6490

ناجح8060406040280351618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرلس رجائى كمال فكرى جرجس6491

ناجح785839.56040275.535161940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرلس رومانى فهٌم تادرس6492

ناجح7958.5406040277.535172040طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرلس سعد عزت بدوانى6493

ناجح806040604028035181940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرلس سمٌر صبحى بدوى6494

ناجح79.560406040279.5341618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرلس صالح اسكاروس فلتس عطٌه6495

ناجح806040604028034171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرلس فوزى فتحى مجلع6496

ناجح77.559355034.5256351618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرلس لطفى سعد غالى6497

ناجح7858.539.5603827433.51718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرلس ماجد عطاهلل لبٌب6498

ناجح77.55839.56037272351817.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرلس ٌاسر جرس عطٌه6499

ناجح80604058.540278.5341718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرٌاكوس عصمت نظٌر نخنوخ6500

ناجح714834.55634.524431.51816.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرٌاكوس عماد حسنى زكى6501

ناجح705137.554.537.5250.5321715.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنكٌرٌاكوس وائل ٌوسف عطٌه هللا6502

ناجح75.559.54059.540274.5341817.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنلوكاس القس فٌلوباتٌر زاخر حنا6503

ناجح78.560396039.527736.51617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنماثٌو سمٌر سالمه ٌوسف6504

ناجح78.5604057.539275311717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنماركو مجدى منٌر نظٌر6505

ناجح6754.54045.533.5240.531161740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمارٌو طلعت ولٌم سامى6506
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ناجح74.555.53950.536.5256321616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمازن هٌثم خلف مرزوق6507

ناجح8060406039.5279.5331615.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد ابراهٌم محمد فرغلى6508

ناجح74.5533958.532.5257.531161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد احمد ٌوسف6509

ناجح73564058.540267.530161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد عبد اللطٌف عبد الكرٌم6510

ناجح71564059.537263.5341716.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد فؤاد عبد الموجود6511

ناجح69.545.53749.527.5229381717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد محمد ابراهٌم6512

ناجح73.5484055.535.5252.535171940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد محمد احمد6513

ناجح8057.5406039.5277381717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد احمد محمد محمود6514

ناجح805939.56039.5278381818.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد اسامه محمد احمد6515

ناجح785238.55736261.5351818.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد اشرف احمد على6516

ناجح78.5604059.540278351718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد اشرف سعٌد عبد الموجود6517

ناجح796040604027937171740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد اشرف صادق الدسوقى6518

ناجح77604059.539.5276381618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد اشرف محمد السٌد6519

ناجح80604059.540279.539161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد اشرف محمود احمد6520

ناجح77.556.539.56039272.5401616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد اكرم عبد الفتاح على6521

ناجح6858.538.556.534.5256391615.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد احمد سٌد6522

ناجح6856.539.55732.5253.5381616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد محمد عبد الرحٌم6523

ناجح57493639.521.520332161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد العارف محمد جابر6524

ناجح675837552524233161940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد انور السٌد محمد6525

ناجح7359.54058.53726836161940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد اٌمن احمد عبد العزٌز6526

ناجح73.559.54057.539.5270381619.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد بخٌت قبٌصى مغربى6527

ناجح75.557.539.55836.5267371619.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد جمال الدٌن محمد مصطفى محمد البلم6528

ناجح78.559.54059.540277.5381819.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد جمال السٌد هرٌدى عطاى6529

ناجح63.545.537.54033219.532171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد جمال على السٌد6530

ناجح63.53932.53623194331716.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد جمال كامل محمد6531

ناجح78.5554054.538266361816.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد حراز احمد عبد الاله6532

ناجح58.545.5344628.5212.5361617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد حسٌن رمضان هرٌدى6533

ناجح75584053.534260.5381617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد حماده ٌوسف على6534

ناجح55.545.530.539.521.5192.530151740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد حمدى منصور عبد الحلٌم6535

ناجح8060406039.5279.536181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد خالد احمد محمد6536

ناجح74.553.539.549.530.5247.5351817.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد خالد محمد منصور6537

ناجح67.552354126221.536161740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد رمضان جابر عبد الاله عقل6538

ناجح7656.539.55838268401817.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد شرٌف محمد عبد السمٌع6539

ناجح73.559.538.55439264.5391717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد شرٌف محمد عبد اللطٌف6540
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ناجح765738.55435.5261391716.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد طارق محمد متولى6541

ناجح715339.554.535253341712.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد طه عطا اسماعٌل فرغلى6542

ناجح66.550.5394633235361613.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد عاطف محمود محمد6543

ناجح7855.54059.539272401716.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد عبد هللا عبد العاطى عبد هللا6544

ناجح6951.536.554.534.524640161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد عبد الناصر محمد السٌد6545

ناجح554536.542.525.5204.5311515.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد عزت مصطفى محمد6546

ناجح745538.55839.526538181840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد عصام محمد عبد الاله6547

ناجح806040604028040181940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد ماهر محمد بطٌخ6548

ناجح7039.534.548.528.5221351718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد محمد خلف عمر6549

ناجح76.55437.557.538263.538171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد مختار صادق محمود6550

ناجح74.55638.55338.5260.538181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد مصطفى ابو الفضل الضمرانى6551

ناجح63.545.536.55330228.5341615.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد مصطفى شعبان رجب6552

ناجح72.557.539.55833260.5391818.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد مصطفى عبد الحلٌم عبد اللطٌف6553

ناجح47.536333220168.528141640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد مصطفى محمد عبد الحمٌد6554

ناجح74.558.537.553.53826238161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد ممدوح محمد عبد الرحٌم6555

ناجح71.5563858.533.5257.5361715.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد هانى عبد الفتاح محمد6556

ناجح786040604027839161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمد ٌاسر السٌد عبد الغنى6557

ناجح6545394631.5226.531161740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمود احمد محمد جوده6558

ناجح77604059.539.527635161840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمود احمد محمود عبد اللطٌف6559

ناجح746037.55939269.538161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمود اشرف محمد طلعت عبد الحلٌم6560

ناجح765338.555.538.5261.537181540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمود حامد حسن احمد6561

ناجح71.549.538.55532.524736171540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمود حمدى محمود احمد6562

ناجح7157.53749.536.5251.5351612.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمود حمدى محمود احمد بخٌت6563

ناجح74.557.539.558.536.5266.540171940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمود عادل احمد عساف6564

ناجح73574048.536254.538161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمود عصام طه محمد سعد6565

ناجح70.551.536.54523.522738171440طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمود عالء الدٌن محمد احمد6566

ناجح7253.54059.537.5262.5401616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمود محمد فتحى محمد6567

ناجح664739.55733.524340161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمحمود ٌاسر ضاحى محمد6568

ناجح806040604028039.5171740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمشٌر امٌر امٌل جرجس6569

ناجح7056.538.55634255391717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى ابراهٌم مصطفى عبد الحمٌد6570

ناجح605133.555.53123139171740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى احمد مصطفى محمد6571

ناجح57.54828.53622.5192.537161740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى السٌد على جابر6572

ناجح7652.54057.537.5263.539171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى جمال محمد على6573

ناجح695238.554.528.5242.534181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى حسٌن ٌوسف على6574
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ناجح6956395530.5249.540181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى ضاحى ابو الفضل محمد6575

ناجح79604059.540278.540191840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى عادل على مرسى6576

ناجح73544057.533257.540181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى عاصم مخلوف امام6577

ناجح73573950.526.524639181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى محمد عبد المنعم جاب هللا6578

ناجح7556405438263371716.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى محمود عبد العال احمد6579

ناجح60533744.526.522133181740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى محمود عبد الاله حسٌن6580

ناجح6953.53751.531.5242.5371717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى محمود محروس محمد6581

ناجح70.557.536.55637.5258351718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى مختار على محمد6582

ناجح806040604028037151940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمصطفى نٌازى مصطفى على عبد الحافظ6583

ناجح8060396040279371719.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمعاذ محمد صالح احمد6584

ناجح776037.557.53827030161840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمهند عماد الدٌن محمد احمد6585

ناجح7659.53955.536266291719.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمهند مؤمن السٌد خلٌل6586

ناجح69.5593839.533239301518.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا امجد ابراهٌم قدوس6587

ناجح72573856.537.526133131640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا بولس فرنس عازر6588

ناجح665638464024629.51516.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا رومانى سعد حبشى6589

ناجح7558.5375539264.532.5161840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا سامى نصر هللا جاب هللا بدروس6590

ناجح72503559.538254.5331517.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا سعد عشم باسٌلى قلدس6591

ناجح786040593927637.5151940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا شنوده محروص زاخر6592

ناجح806040604028038152040طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا عماد فاٌز عجاٌبى بخٌت6593

ناجح806040604028038.5152040طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا عماد مراد راغب6594

ناجح73563852.533.525334.5152040طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا مراد مٌالد حنا6595

ناجح77.558.538.554.53826737.5141940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا مٌالد عدلى توفٌق6596

ناجح7757.539.559.539.527334.5141740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا نادر فكرى عزٌز6597

ناجح74603857.537266.5331519.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنمٌنا وائل ماهر فهمى6598

ناجح78.559.53955.538270.5341417.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌحٌى زكرٌا عبد الرحٌم عبد العال6599

ناجح74.558.536.54836.5254361519.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌحٌى سٌد على سٌد6600

ناجح74.556.534.539.533.5238.5321619.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌحٌى على محمد ضٌف هللا هاشم6601

ناجح77604059.540276.5371719.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌحٌى محمد صالح محمد6602

ناجح5751243421.5187.5361517.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌحٌى محمد عطا هاشم6603

ناجح645225.536.522.5200.5281614.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌحٌى مؤمن فؤاد احمد عبد الرحٌم6604

ناجح63.55627.54323213321616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌسى رمزى ابراهٌم سعٌد6605

ناجح5157.52741.53020738171740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌسى زكرٌا حلمى فلتس6606

ناجح69.55935.554.536.5255321615.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌسى ماجد عٌاد جورجى6607

ناجح72.559.534.550.536253301717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌؤانس صابر محروس عطاهلل6608
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ناجح7458.5405638.5267311617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف ابراهٌم سنور ابراهٌم6609

ناجح695732.55636.525132161740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف ابراهٌم ٌوسف ابراهٌم6610

ناجح66.553.531.54032223.5291618.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف احمد رفعت قاسم6611

ناجح745327.547.525227311716.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف احمد صبره احمد6612

ناجح78.5603955.533.5266.537161940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف اسامه امٌن كمال الدٌن6613

ناجح8060406040280381717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف اسامه محمود على6614

ناجح64.5492840.52821035161740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف اشرف محمد قبٌصى6615

ناجح786037.55834.526828161740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف اكمل محمد ذكى6616

ناجح7559405638268321715.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف السٌد ابو الغٌط عبد العال6617

ناجح746038.55837.5268331717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف السٌد محمود سٌد البنا6618

ناجح8060406039.5279.532.51717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف اٌمن كمال جرس6619

ناجح6351.52638.528.5207.531171740طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف بهاء وهبه مكارى6620

ناجح8060406040280351715.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف حسام محمد فاضل عبد العال6621

ناجح73.55839.55739.5267.5341819.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف حسٌن خمٌس هاشم6622

ناجح806040604028035171540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف رامى حلمى ابراهٌم6623

ناجح78.56039.558.539275.539171940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف شعبان قاسم هرٌدى6624

ناجح79604058.540277.538171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف طه احمد محمد6625

ناجح7960406039.5278.5381718.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف عادل على هرٌدى6626

ناجح8059.5406040279.5381719.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف عبد الكرٌم ابراهٌم محمد فرغلى6627

ناجح7759.5406040276.5381819.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف عالء الدٌن على هاشم6628

ناجح805938.56040277.539171940طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف عالء الدٌن ٌوسف السٌد6629

ناجح735937.555.53826338172040طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف عالء محمد عمران6630

ناجح65.557.53755.530245.5361612.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف على حارس سٌد6631

ناجح5758.536.54834.5234.5311617.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف كمال عبد الفتاح محمد6632

ناجح7359.539.55836.5266.532171640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد رضوان عبد العال6633

ناجح71.55936.550.538255.5351614.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد محمد ابو ضٌف6634

ناجح8060406039.5279.5371616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف محمود سٌد احمد6635

ناجح55.555.536.548.533229351717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف محمود شبٌب احمد6636

ناجح73593755.532.525737161540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف محمود قبٌصى حسن6637

ناجح7358.53750.534.5253.5331616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف مصطفى على ابراهٌم6638

ناجح74.559.5355835.5262.5381616.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف مصطفى على سلٌمان6639

ناجح7659.53858.536268321717.540طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف مصطفى محمد حسانٌن6640

ناجح8059.5406040279.536171840طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف نسٌم مكرم بنٌامٌن6641

ناجح70.5544057.53826032161640طهطاالدكتور كامل مرسى االعدادٌة بنٌنٌوسف ٌاسر عبد العال حسن6642
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ناجح68.55436.553.536248.530161740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنابراهٌم اشرف محمد كامل احمد6643

ناجح7858.5405640272.5301716.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنابراهٌم تناغو جرجس سوارس6644

ناجح74.55537.545.533245.535171740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنابراهٌم حسن هرٌدى محمد6645

ناجح62.546314029208.530151540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد اشرف محمود محمود6646

ناجح66453345.527216.535171640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد االمٌر مختار حسٌن6647

ناجح57.5453637.525201321515.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد السٌد احمد جابر6648

ناجح76.55939.559.533.5268331714.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد جمال محمود عبد الرحٌم6649

ناجح6747404528.5227.538181240طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد زكرٌا محمد حسن6650

ناجح7956.5405937.5272401713.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد صابر احمد حسن6651

ناجح79.560406040279.540171540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد عبد الهادى احمد عبد الغنى6652

ناجح795939.558.539.5275.540181840طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد كمال محمد قبٌصى6653

ناجح765338.553.53525637171540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد محمد احمد صالح6654

ناجح695139.555.533.5248.540171640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد محمد على ابراهٌم6655

ناجح735739604026939181640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد محمود البدري خلٌفه6656

ناجح6841.538.54727.5222.538171740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد محمود عبد الباقى حسن6657

ناجح7551.54056.53625938181340طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناحمد منتصر عبد الرحمن احمد6658

ناجح7754.54055.53426139181540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنأدهم فرج عاطف عٌسوى6659

ناجح7759405938.5273.540171640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناسامة كمال الدٌن ثابت عمر6660

ناجح74.556.538.55434.5258401515.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنالسٌد احمد سٌد محمد6661

ناجح76564058.536.5267401716.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناٌاد على مصطفى جابر6662

ناجح7440.5354730.522739171540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌناٌهم شادى محمد حسن6663

ناجح76.5563758.536.5264.534.5181640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنبٌشوى وجٌه ٌوسف رزق هللا6664

ناجح7545355236.5243.533.5181240طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنتكال ممدوح كمال حزٌن6665

ناجح765638.55839267.535181440طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنتوماس جورج عبٌد شاكر6666

ناجح6848.53746.53423439181540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنجمال محمد عبد الرحٌم احمد6667

ناجح73.55639.551.534.5255361815.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنجورج عصام ودٌع باسٌلى6668

ناجح6847.530.550.530.522739181440طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنحاتم محمود عبد العلٌم عبدهللا6669

ناجح71.55033.554.531.5241381713.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنحازم محمد عاطف على6670

ناجح7254.5395628.525039181340طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنحازم مصطفى محمد ابراهٌم6671

ناجح7457.5355333252.5391612.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنحسام محسن محمد عبد الحافظ6672

ناجح6649.5294223209.536151440طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنحسام محمد فتحى السٌد6673

ناجح75.550.535.55533249.5371813.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنحسن حسٌن ابراهٌم احمد6674

ناجح76.557.533.55636.526039181440طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنحمزه مصطفى محمد على6675

ناجح57.545.52342.526194.538181340طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنخالد احمد محمود سلٌمان6676
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ناجح754637.553.530.5242.538181540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنزٌاد احمد على محمد6677

ناجح744735.551.531.5239.536171340طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنزٌاد حنفى احمد حنفى6678

ناجح71.5543955.534.5254.5401815.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنزٌاد عماد فتحى عاطف6679

ناجح664936.55334.5239401816.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنسعد الدٌن صالح مصطفى محمد6680

ناجح69.547385035.524040181340طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنسٌد محمد السٌد عبد الرؤوف6681

ناجح7446.53556.53524738181340طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنشاهٌن السٌد على محمد6682

ناجح65.545.53553.533.5233351813.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنشنودة مالك بولس عبدهللا6683

ناجح65.541243622188.540181240طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنشهاب عماد الدٌن على احمد6684

ناجح78.560405035.526440181740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنصهٌب اسامه عبد الحمٌد على6685

ناجح72.5563643.53524340171640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنطارق جمال على جابر6686

ناجح6350.5374435.5230401716.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعادل هاشم خلف هاشم6687

ناجح69.551.53644.535.5237381713.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد عبد اللطٌف6688

ناجح7652.535.556.526.5247381712.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن حمدى عمر محمد6689

ناجح76.55137.5583525839181340طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن خالد محمد اسماعٌل6690

ناجح755439.547.534.5250.540171340طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن خلف فؤاد حموده6691

ناجح7657.5365638263.539171540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن محمد محمود احمد6692

ناجح76593957.538.527040181640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن محمد محمود عبدربه6693

ناجح77594055.538.527039181540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن محمود نصر الدٌن محمد6694

ناجح7557.539.558.538.526940181540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن مؤمن عبد العاطى محمد6695

ناجح67.55333.550.534.5239391815.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد العاطى مؤمن عبد العاطى عبد النبى6696

ناجح79.5604059.538.5277.5401816.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد الفتاح محمد احمد احمد6697

ناجح74.55538.55838.5264.5401815.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد هللا اشرف احمد عزت6698

ناجح71.559335133.524840181640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد هللا عبد العال السٌد على6699

ناجح7460395833264341816.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد هللا محسن حسٌن لطفى6700

ناجح60.5513244.527.5215.536181540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعبد هللا محمد عبدالعاطى محمد6701

ناجح70.548.532.556.530.5238.528.5181340طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعزت عادل عٌاد ٌوسف6702

ناجح5841283827.5192.5331713.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعصام خالد السٌد على6703

ناجح76.554.539.553.53926336181340طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعلى اشرف على احمد6704

ناجح78.5564056.53726837171540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعلى اشرف محمدكامل احمد6705

ناجح55.55227.55323.5211.536171740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعلى االمٌر احمد محمود6706

ناجح7155.5305931246.5391718.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعلى رمضان على عبد الموجود6707

ناجح7155.5285930243.5361818.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعلى زٌن العابدٌن عبد الرحمن جالل6708

ناجح7656.5406037.5270361818.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعلى محمد البدرى محمد6709

ناجح7658.539.56038.5272.5381718.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعلى محمود سٌد حسٌن6710
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ناجح7056.524.55930240351717.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعمار محمد راشد سلٌم6711

ناجح5049224128190381615.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعمار ولٌد رشاد على6712

ناجح7758356036.5266.538171540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعمر اسامة اسماعٌل امٌن6713

ناجح78.560406039.5278381917.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعمر رمضان عبدالفتاح على6714

ناجح64543551.532.5237381915.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعمر عالء محمود السٌد6715

ناجح70.551.533.558.53324733191740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعمر منصور ابراهٌم عبد الرحمن6716

ناجح79.560406039278.5381917.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعمرو تامر محمد محمود6717

ناجح78603558.534265.537171740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعمرو جمال عبد الحافظ احمد6718

ناجح7656.532.55731.5253.534171540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنعمرو خالد الجرنى عبد الغفار6719

ناجح65.54825.541.527207.531.51818.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنفادى عادل فكرى لمعى6720

ناجح62.548.527.55531.522538171640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنفارس احمد السٌد احمد6721

ناجح7758.5395939272.540181840طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنفضل الرحمن حاتم احمد هاشم6722

ناجح78.56039.558.537273.5401817.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنفهد السٌد محمد ابو دهب6723

ناجح72.5563958.538.5264.533.5161740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنكاراس ماجد رمسٌس فهمى6724

ناجح7558396039.5271.535181740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنكٌرلس ادور غبلاير عزٌز6725

ناجح73.555.532.558.537.5257.533.5181640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنكٌرلس اٌمن كامل قدٌس6726

ناجح67.545.530.555.535234301817.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنكٌرلس رومانى مترى موسى6727

ناجح6145.525.5432419931191940طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنكٌرلس سمٌر شوقً زكري6728

ناجح70.550.537.554.53024331.51918.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنكٌرلس عادل عدلى شاكر6729

ناجح7053.53756.53425129.51916.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنكٌرلس عاطف عوض شنوده6730

ناجح6956.5355435249.528181640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنكٌرلس هانى عٌاد جاب هللا6731

ناجح7756.5405338264.528.51818.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنماركو ماٌكل عٌاد عطا هللا6732

ناجح65.554.528.551.524224401716.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد جابر احمد6733

ناجح73.556.532563325139181740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد خلف ابو القاسم6734

ناجح73.557.53047.527.5236401819.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد ضاحى فرغلى6735

ناجح6457.528.5512822940181540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد عبد الصبور محمد6736

ناجح74.557.5405536263391918.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد عبد الاله عبد الموجود6737

ناجح78.56039.558.538.5275361818.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد كامل ابراهٌم6738

ناجح65.553.522.537.52120034191640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد محسن محمد6739

ناجح71.5563354.531.5246.5381818.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد اشرف رشاد محمد6740

ناجح7755.54058.538.5269.5381717.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد البدرى رمضان محمود6741

ناجح70.5563749.530243381818.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد احمد احمد6742

ناجح634830.539.529.5210.5361818.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد باسم شعبان محمد6743

ناجح7658.5405936.5270371918.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد جمال محمد ٌوسف6744
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ناجح76.556.538563025738181840طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد حسن على فراج6745

ناجح76604059.539274.5401918.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد خالد محمد عبد الرؤف6746

ناجح6953.5375833250.5401918.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد زكرٌا عبدالفتاح محمد عبد الرحٌم6747

ناجح76583953.536.5263401918.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد ضاحى متولى عبد القادر6748

ناجح7557.5395536262.538181740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد عبد الرحٌم عبد الحمٌد ابراهٌم6749

ناجح61.541.53542.524.520532171640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد عبد المنعم عالم عبد هللا6750

ناجح6649.5364626223.5341818.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد عبد المهٌمن حسن محمد6751

ناجح68.554.539.543.532238321719.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد على احمد عبد المجٌد6752

ناجح624532452120533181940طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد على محمد على6753

ناجح634633.54426212.533182040طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد عمران محمد عبد الموجود6754

ناجح74.555.5406037.5267.5381819.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد عٌد عبد الرؤف مصطفى6755

ناجح7859.5406039276.539181940طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد فتحً محمد محمد6756

ناجح68.547.536.55331.523736181940طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد محمود ابراهٌم احمد6757

ناجح75.553.538.55336.525732182040طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد مصطفى كامل حسن6758

ناجح60.547.537.54728.522135182040طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد ناصر محمد على6759

ناجح69.54633.552.535236.5361719.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد نصرالدٌن عز محمد6760

ناجح56463742.529210.531152040طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمد هٌثم السٌد صالح6761

ناجح69.554375736.525433171840طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود احمد احمد احمد6762

ناجح65.54537.543.534225.5371819.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود احمد فتحى عبدالفتاح6763

ناجح78.559.540603927739182040طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود احمد محمد على6764

ناجح71.554.540563625839172040طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود حسن محمود محمود6765

ناجح64.539.539.55335231.535182040طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود حماده مسعود على6766

ناجح7347.539.556.538254.538171940طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود خالد محمود سٌد6767

ناجح7559.54059.538.5272.5361718.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود رمضان السٌد جابر6768

ناجح80604059.539278.5391817.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود سعٌد ثابت عمر6769

ناجح7657.5375633.5260391816.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود صالح الدٌن احمد شٌبه الحمد6770

ناجح6345.528.542.522.5202341612.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود عصام احمد محمود6771

ناجح746035.56039268.538171540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود محمد محمود حسٌن6772

ناجح6957.533.547.529236.537181840طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود محمد محمود عبدالعزٌز6773

ناجح745136.54831.524137181740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمحمود محمد محمود مصطف6774ً

ناجح7759.5345134.525638171740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمروان محمود عبد العال حفنى6775

ناجح7658.54054.53626537181640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمصطفى احمد احمد سلٌمان6776

ناجح7253.54055.53325436181940طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمصطفى السٌد جالل عبدالعال6777

ناجح806040604028038182040طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمصطفى جمال ثابت عمر6778
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ناجح72.553.5405431.5251.5371816.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمصطفى صالح مصطفى محمود6779

ناجح80584059.539.527740171440طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمصطفى محمد احمد عبد الرحٌم6780

ناجح8060406039.5279.540171740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمعاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن6781

ناجح7657.539.553.533259.5401615.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمعاذ عماد الدٌن احمد على6782

ناجح79584059.540276.540171740طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمعاذ ٌحٌى السٌد عبد الرحٌم6783

ناجح75574054.533.5260381716.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمهند السٌد عبد الرحٌم عبد الرحمن6784

ناجح76.556.53959.538269.539171540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمهند على محمد عبدالاله6785

ناجح79.560406040279.5401816.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمهند هشام كرم احمد6786

ناجح77.56038.559.536.527233181540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمٌالد رسمى مٌالد سناده6787

ناجح76563752.533.525532.5171440طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمٌنا البدرى شحاته جاب هللا6788

ناجح53453441.531204.533171540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمٌنا أٌمن كامل قدٌس6789

ناجح7151.538.54937247351715.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنمٌنا مٌشٌل فخرى مجلع6790

ناجح54.546.5354927212321815.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنهشام مختار عبد الاله خلف6791

ناجح7149.536.554.536247.536181540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌحٌى احمد سٌد احمد6792

ناجح7252.537.549.530241.537171440طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌحٌى احمد عبد هللا محمد6793

ناجح63.549334426215.5331816.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌحٌى عبد الحكٌم ابراهٌم عبد الرحمن6794

ناجح74533751.536251.534181840طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌسى رفعت بدٌع راغب6795

ناجح66.54533.545.530220.5301815.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف احمد خلف احمد6796

ناجح72.5513653.537250351715.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف احمد سٌد احمد6797

ناجح786039.559.538.5275.5391815.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف احمد على ابوضٌف6798

ناجح58.551.5314432.5217.5321817.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف اسعد لوٌس اسكندر6799

ناجح75604057.537.5270361817.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف أمٌر المؤمنٌن محمد محمود6800

ناجح66.5473546.53422935171540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف خالد محمد على6801

ناجح7760406039.5276.5351816.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف شعبان كمال جابر6802

ناجح7455385836.5261.5331715.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف عبد الرحٌم فتحى مصطفى6803

ناجح7655.5395537262.536181540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف مصطفى اسماعٌل امٌن6804

ناجح70.550.534.555.536.5247.534171640طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف منصور ابراهٌم عبد الرحمن6805

ناجح70.549.5314433228321715.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف ناصر عدلً غال6806ً

ناجح70.54936.5483523932181540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف نشأت عدلً حنا6807

ناجح73.557375037254.5311815.540طهطاالحدٌثة االعدادٌة بنٌنٌوسف هانى عٌاد جٌد6808

ناجح7659395333260371813.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاستشهاد خمٌس محمود ٌوسف6809

ناجح79574059.538.5274361916.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاسراء احمد عبدالعال حنفى6810

ناجح62.5413842.52721135181640طهطاطهطا االعدادٌة بناتاسماء احمد عبد النعٌم احمد6811

ناجح6141.534.5402320034171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاسماء اشرف حموده محمد6812
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ناجح6445.531.537.524202.5361811.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاسماء السٌد منصور محمد6813

ناجح806039.56040279.5391916.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاسماء جمال احمد محمد6814

ناجح7854.53947.533.5252.536181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاسماء خالد احمد محمد6815

ناجح794639.551.533.5249.535171340طهطاطهطا االعدادٌة بناتاسماء طارق رمضان احمد6816

ناجح78.5604059.539.5277.5361719.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاسماء مصطفى عبدهللا عبدالعال6817

ناجح775439.55932261.534171740طهطاطهطا االعدادٌة بناتاسمهان احمد السٌد شحاته6818

ناجح77.5574058.534267361813.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاالء احمد محمد عبدالمجٌد6819

ناجح7342395235241401816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاالء جمال عبدالراضى احمد6820

ناجح7754.54053.537262381815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاالء فكرى محمد السٌد6821

ناجح7551.54056.534.5257.537171240طهطاطهطا االعدادٌة بناتاالء كامل خلف على6822

ناجح765138.555.53225337181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتالزهراء محمد الفولى احمد6823

ناجح6937344627.5213.533161240طهطاطهطا االعدادٌة بناتالشٌماء محمد رمضان محمود6824

ناجح79473950.538253.5401717.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتالشٌماء محمد محمد محمود6825

ناجح7141.5374824221.5341713.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتامال السٌد جمال البدرى6826

ناجح72.54639.551.534243.536171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتامانى خالد حسن احمد6827

ناجح69.54536.54630.5227.5361715.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتامل بخٌت محمد عبد الموجود6828

ناجح694538.54529.522736171440طهطاطهطا االعدادٌة بناتامل محمد محمود ابوالعال6829

ناجح694537483022938171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتامل ناصر عبدالاله محمود6830

ناجح7752.53746.532.5245.536181940طهطاطهطا االعدادٌة بناتامنٌه اٌمن ابوالفضل احمد6831

ناجح684535.545.52922336181940طهطاطهطا االعدادٌة بناتامنٌه جمال ابو الغٌط قبٌصى6832

ناجح67.538.535.54427.521336181940طهطاطهطا االعدادٌة بناتامنٌه خالد احمد عبد الرحٌم6833

ناجح71.544365337241.5401517.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتامنٌه محمد سٌد احمد6834

ناجح68.548.53636.529.5219361718.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتامنٌه محمد عبد العلى سالمان6835

ناجح61.53825.534.520179.5361717.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتامنٌه محمود احمد ابوالقاسم6836

ناجح77.552.53953.539261.536181940طهطاطهطا االعدادٌة بناتامنٌه ناصر فتحً احمد6837

ناجح583728.537.520181311718.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتامٌره جمال خلٌفه محمود6838

ناجح6936.5303420.519033171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتامٌره عالء انور عبدالمغٌث6839

ناجح79.559.5405438271391719.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتانجى اٌمن محمد عبدالعال6840

ناجح8060406040280371819.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتانجى عالء محمد السٌد6841

ناجح403020302014020101040طهطاطهطا االعدادٌة بناتانجى محمد السٌد احمد6842

ناجح76.559.53959.539273.539181940طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌات احمد محمد عبدالعال6843

ناجح7145354325.5219.536181840طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌات عالء فتحى محمد6844

ناجح78.558.54057.539.5274381817.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌرٌنى ماهر ابراهٌم زكى6845

ناجح654734.54223.5212351818.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌمان احمد سٌد محمود6846
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ناجح8054.536.557.534.526337171940طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌمان السٌد بخٌت السٌد6847

ناجح5938.5303620183.537181940طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌمان نشأت منٌر جبرائٌل6848

ناجح6946.534.54528.5223.5381817.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌه احمد محمود السٌد6849

ناجح703831.544.532.5216.5381715.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌه البدرى محمد عبدالعزٌز6850

ناجح704938.54625.5229381818.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌه البدرى محمد ٌمنى6851

ناجح76564050.536.525938181940طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌه السٌد خمٌس السٌد6852

ناجح6946.536.548.530230.5331715.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌه السٌد فتحى حسانٌن6853

ناجح8060405939.5278.540182040طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌه اٌهاب اسماعٌل احمد6854

ناجح5846.528.539.521.5194321816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌه عبد الحلٌم صابر عبد الحلٌم6855

ناجح61.546303725.5200311716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتاٌه ٌاسر السٌد على6856

ناجح7347.5365133.5241381816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتبسمله اٌمن صابر محمد6857

ناجح7446.532.55131.5235.5381717.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتبسمله محمد ابراهٌم عبداللطٌف6858

ناجح69.549.533.54528.522636171840طهطاطهطا االعدادٌة بناتثرٌا نبٌل محمد سلٌمان6859

ناجح6449.53141.524210311716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتجٌهان محمد محمد ضاحى6860

ناجح63473443.526213.5301717.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتجٌهان ٌاسر رجب عطٌه6861

ناجح5847.532.53724199291716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتحسناء اشرف محمدٌن عبدالحلٌم6862

ناجح68.5453250.528224281716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتحنان خلف محمد حجازي6863

ناجح73.5523654.536252351717.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتحنان عرفه الفولى السٌد6864

ناجح6739.523.53725192341716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتحنٌن محمد صابر صالح6865

ناجح683934.542.528.5212.5271717.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتخلود حماده عبد الجواد رضوان6866

ناجح6652.533.54828.5228.5321816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتخلود خالد السٌد محمد6867

ناجح684730.544.53022037181740طهطاطهطا االعدادٌة بناتخلود محمد حسٌن حسن6868

ناجح755840583927039181740طهطاطهطا االعدادٌة بناتدعاء جمال طه احمد6869

ناجح6145303821.5195.5341716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتدعاء جمال محفوظ معبد6870

ناجح7759385738.5269.531171440طهطاطهطا االعدادٌة بناتدمٌانه جمال بدٌع رٌاض6871

ناجح7140.53449.533.5228.533181640طهطاطهطا االعدادٌة بناتدمٌانه وجٌه كمال شنوده6872

ناجح49.54531.536.520.5183351816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتدنٌا محمود قاسم على6873

ناجح7455404636.5251.5361816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتدنٌا مصطفى ابو ضٌف محمد6874

ناجح64.54036.5362420133181340طهطاطهطا االعدادٌة بناتدٌنا عصام محمد احمد6875

ناجح634538.548.523.5218.533181440طهطاطهطا االعدادٌة بناتدٌنا ناصر ضاحى محمد6876

ناجح7153.54050.537.5252.535181540طهطاطهطا االعدادٌة بناترانٌا احمد عبدهللا السٌد6877

ناجح7557.54048.536.5257.5371816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناترحاب السٌد عبدالعال عل6878ً

ناجح7357.54056.53526238181440طهطاطهطا االعدادٌة بناترحاب محمد مصطفى محمد6879

ناجح72554046.533246.537171340طهطاطهطا االعدادٌة بناترحاب مصطفى محمد احمد6880
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ناجح66.553.538.539.531.5229.535171540طهطاطهطا االعدادٌة بناترحاب منصور رجب السٌد6881

ناجح77.5593957.53927235181540طهطاطهطا االعدادٌة بناترحمه اشرف عبدالحمٌد عبد الحافظ6882

ناجح69.546.538453022934171340طهطاطهطا االعدادٌة بناترحمه سعد صابر هرٌدى6883

ناجح74.556.54051.537259.5341716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناترحمه ضاحى السٌد محمد6884

ناجح684534.538.52721335171440طهطاطهطا االعدادٌة بناترحمه محمود حسن محمد6885

ناجح734939.548.53624638171640طهطاطهطا االعدادٌة بناترحمه منصور عبداللطٌف عبدالمالك6886

ناجح64403845.529216.540151540طهطاطهطا االعدادٌة بناترشا اشرف البدرى احمد6887

ناجح66413435.525201.5291813.540طهطاطهطا االعدادٌة بناترشا محمد خلف حجازي6888

ناجح52.541.53933.521.5188291812.540طهطاطهطا االعدادٌة بناترضوه ناصر عاطف ابوضٌف6889

ناجح7856.54056.537.5268.533171540طهطاطهطا االعدادٌة بناترضوى اشرف عبد الحمٌد عبد الحافظ6890

ناجح72.552.54044.532241.534171540طهطاطهطا االعدادٌة بناترضوى عالء عبد الراضى مصطفى6891

ناجح805540433425236171540طهطاطهطا االعدادٌة بناترضوى محمد السٌد محمود6892

ناجح75.552.54054.537259.534171440طهطاطهطا االعدادٌة بناترضوى مصطفى ضاحً محمد مرعى6893

ناجح72.5523952.53925540171540طهطاطهطا االعدادٌة بناترقٌه ضاحى احمد محمود6894

ناجح73.553384630240.535171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتروان احمد ثابت على6895

ناجح704537.54630228.5321813.540طهطاطهطا االعدادٌة بناترٌناد طلعت شحاته احمد6896

ناجح57.54131.537.523.519136181440طهطاطهطا االعدادٌة بناتزمزم صالحٌن محمد محمود6897

ناجح52.540263524177.5361812.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتزهره عادل محمد عبدالحلٌم6898

ناجح7149.533.5462722738181440طهطاطهطا االعدادٌة بناتزٌنب عبد الرحمن مهران احمد6899

ناجح704626452421135181640طهطاطهطا االعدادٌة بناتزٌنب محمد ابوالفضل عبدهللا6900

ناجح7658.539.55637267351817.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتساره جمال محمود ابراهٌم6901

ناجح68.553.528.547.527.5225.5331615.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتساره عبد المنعم خلٌفه ابراهٌم6902

ناجح735336.54434.524132181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتساره مشهور عبدالمولى ابراهٌم6903

ناجح55.534.53034.521175.532191540طهطاطهطا االعدادٌة بناتسالمه عبد النبى محمد حجازى6904

ناجح78.560395740274.534.51813.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتساندى ٌوسف مٌالد راغب6905

ناجح72.553.539.55637.5259341813.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتسراء عادل محمود عبدربه6906

ناجح60.55033.545.531.522135181240طهطاطهطا االعدادٌة بناتسلمى محسن محمد على6907

ناجح6542334227.5209.536181440طهطاطهطا االعدادٌة بناتسلوى زٌن العابدٌن هالل محمد6908

ناجح755737.554.534.5258.536181440طهطاطهطا االعدادٌة بناتسما محمد احمد ٌوسف6909

ناجح644526.539.522.5197.533181440طهطاطهطا االعدادٌة بناتسمر كامل احمد فرغلى6910

ناجح7155.5375129.5244351815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتسمر محسن ابوالحسن عبدالرؤف6911

ناجح594024.53521.5180311912.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتسندس عالء على محمد6912

ناجح76.555.5375335.5257.535181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتسهام السٌد عشرى محمد6913

ناجح62.5403138.52719939171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتسهٌر ابوالحسن جمال امام6914
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ناجح6952345130.5236.535181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتسهٌر خالد رزق ٌونس6915

ناجح77.55538.5573726536181340طهطاطهطا االعدادٌة بناتسهٌله السٌد محمد عبد الاله6916

ناجح63.536.527.532.521.5181.5341713.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتسومٌه محمود احمد محمد6917

ناجح75583651.538.525934.5181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتسٌمون عٌاد ثابت غبلاير6918

ناجح6445.5314525.5211351916.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتشاهندا احمد ابراهٌم عبدالمنعم6919

ناجح7045.5304434223.5321816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتشاهندا بخٌت محمد سٌد6920

ناجح6345304130.5209.531171840طهطاطهطا االعدادٌة بناتشاهندا رفعت محمد محمود6921

ناجح7757.5395838269.540181640طهطاطهطا االعدادٌة بناتشاهندا محمد على محمد6922

ناجح7959.53958.539.5275.5341718.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتشذا حاتم مختار احمد6923

ناجح7456.53849.53825633181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتشهد اشرف عاطف محمود6924

ناجح67.547.533.543.53222434181640طهطاطهطا االعدادٌة بناتشهد العارف الفولى السٌد6925

ناجح7248.53443.535233341816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتشهد حسن محمد على6926

ناجح6244243821.5189.533171440طهطاطهطا االعدادٌة بناتشهد محمد السٌد عبد الحافض6927

ناجح75.557.536.55338.5261341815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتشهد ناصر محمود محمد6928

ناجح7355.53647.535.5247.533181440طهطاطهطا االعدادٌة بناتشٌماء حسن محمد على6929

ناجح74.555.53856.539.526434181640طهطاطهطا االعدادٌة بناتشٌماء عبدالجواد محمود السٌد6930

ناجح7759.53857.539.5271.5351817.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتشٌماء محمود محمد محمود6931

ناجح403020302014020101040طهطاطهطا االعدادٌة بناتصابرٌن عرفه حسانٌن البدرى6932

ناجح64.54730.55127.5220.5361815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتصباح ناصر على احمد6933

ناجح6551.526.547.527217.5351816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتصفاء صابر محمود صابر6934

ناجح8060405839.5277.538181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتضحى اشرف رشاد عبد العال6935

ناجح62.547.528.541.525.5205.531181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتضحى السٌد محمود عطٌه6936

ناجح57453139.526198.534181740طهطاطهطا االعدادٌة بناتعبٌر مصطفى خمٌس السٌد6937

ناجح60.545314331.521130181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتعزه فتحى محمد على6938

ناجح65.54836.545.532.522834181440طهطاطهطا االعدادٌة بناتعلٌاء محمد السٌد على6939

ناجح66.534.536.541.533.5212.532191440طهطاطهطا االعدادٌة بناتعواطف محمد عادل أحمد6940

ناجح7250.531.546.533.523435171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتفاطمه جابر احمد على6941

ناجح635333.54626221.5351717.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتفاطمه حسٌن احمد محمد6942

ناجح6951.5335028.5232341816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتفاطمه حسٌن خلف حامد6943

ناجح57.5503155.52622033171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتفاطمه محمد عبدالحافظ مصطفى6944

ناجح55.5503045.52320433171440طهطاطهطا االعدادٌة بناتفرحه محمد عارف عبدالعزٌز6945

ناجح76.559.5375840271391715.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتفرونٌكا اسامه نعٌم اسعد6946

ناجح796040604027936.5181640طهطاطهطا االعدادٌة بناتفٌفٌان وجدى ودٌع أسكندر6947

ناجح7859406039.5276.538181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتكارول رٌمون رؤوف صادق6948
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ناجح7158.53754.535.5256.5351816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتلمٌاء حمدى انور احمد6949

ناجح635037453222734.51716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمادونا عادل عدلى حنا6950

ناجح73563651.535251.533171440طهطاطهطا االعدادٌة بناتمادونا عبدهللا ودٌع رٌاض6951

ناجح64573644.529230.530.5161640طهطاطهطا االعدادٌة بناتمارٌان نشات منٌر جبرائٌل6952

ناجح78603755.537267.534.5181640طهطاطهطا االعدادٌة بناتمارٌنا رمزى جودة اسطفانوس6953

ناجح7660405738.5271.5371715.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمروه احمد بخٌت محمود6954

ناجح594726.542.527.5202.532151540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمروه احمد حسن حسن6955

ناجح68.550.53248.526225.5301815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمروه احمد فتحى حسانٌن6956

ناجح6356375132239401617.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمروه جمال بشاتى عبدالرسول6957

ناجح7155.534.5422622933181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمرٌم الشافعى عبد الفتاح محمد6958

ناجح7656.5345637259.537181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمرٌم طارق احمد عبد اللطٌف6959

ناجح72.555.538563725934191540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمرٌم كمال كامل حلقه6960

ناجح7859.5406040277.536181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمرٌم محمد عبد العال السٌد6961

ناجح67.5533549.532237341815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمرٌم محمد على محمود6962

ناجح76.558.5395438.5266.5361915.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتملك احمد محمد احمد عبد الحمٌد6963

ناجح7659.54055.538269361815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتملك محمد حمدى محمد6964

ناجح62.540.5334627.5209.533181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتملك هانى احمد السٌد6965

ناجح72.5563653.534.5252.538171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمنار احمد محمد صالح الدٌن احمد محمد عبد هللا6966

ناجح7555.53553.53325237181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمنار عالء على محمود6967

ناجح64.53825.54522195291615.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمنار محمد حسن مرسى6968

ناجح63.549.5314626216301615.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمنار ناصر محمود محمد6969

ناجح775537.555.539.5264.5361715.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمنه هللا احمد عبد الكرٌم جوده6970

ناجح70.556.5334930239301715.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمنه هللا حسن احمد عبد الجلٌل6971

ناجح7547.536.54532.5236.530171340طهطاطهطا االعدادٌة بناتمنه هللا ضاحى احمد محمد6972

ناجح74523546.531.5239301512.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمنه هللا محمد عاطف محمود6973

ناجح705133.54828.523126171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمنه خالد جمال حسن6974

ناجح734933.54626227.5341716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمنه رجب محمود حجازى6975

ناجح75.55433.552.535250.532181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمنه عبود عبدالحافظ محمد6976

ناجح544521.54020180.530171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمى حسٌن مصطفى محمد6977

ناجح77.55939.558.540274.536181940طهطاطهطا االعدادٌة بناتمٌاده احمد محمد عبدالكرٌم6978

ناجح5755.53353.536.5235.535171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمٌرٌت صبرى شحاته حلقه6979

ناجح7453.538.54835249361815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتمٌسونه سامً محمد هرٌدى6980

ناجح80603857.540275.5401719.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتنارٌمان البدري محمد الفولى6981

ناجح70.545325030.5228341715.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتنارٌمان ٌاسر بدٌع رٌاض6982
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ناجح78.559.540594027739171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتنانسى محمد خلف السٌد6983

ناجح6348.5274323.520534181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتنجاة السٌد محمد عبدالعال6984

ناجح71.5452841.52421030161540طهطاطهطا االعدادٌة بناتنجالء ناصر حسن عبد العال6985

ناجح59.538.526.53220.5177251712.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتندا جابر عبد الرؤف عبد المنطلب6986

ناجح624524.53322186.5311714.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتندا رجب طنطاوى على6987

ناجح76.5594052.53826636181640طهطاطهطا االعدادٌة بناتندا صالح محمد عاطف6988

ناجح7152.534.54630.5234.535171640طهطاطهطا االعدادٌة بناتندا ممدوح سعد محمد6989

ناجح6348.524.55127214311816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتندى البدرى على محمود6990

ناجح71.549374538240.5351718.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتندى السٌد عبد الرحٌم عشرى6991

ناجح74453351.530233.5351815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتندى رجب رمضان على6992

ناجح8059.54057.539.5276.5381818.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتندى رمضان ربٌع محمد6993

ناجح78.56036.55937.5271.5361818.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتندى محمد فتحى السٌد6994

ناجح7859.54058.538.5274.534181840طهطاطهطا االعدادٌة بناتنرمٌن جمال شعبان عمران6995

ناجح5848264022.5194.5321716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتنرمٌن ناصر محمد كرم6996

ناجح55.5452532.520178261815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتنصره محمد عبدالحلٌم على6997

ناجح65473544.525.5217341716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتنور عالء محمد سلٌمان6998

ناجح73.55838.559.539268.535171740طهطاطهطا االعدادٌة بناتنوران هانى مصطفى محروس6999

ناجح58.54021.5332317631181540طهطاطهطا االعدادٌة بناتنورسٌن عصام السٌد محمد7000

ناجح6847314231219401618.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتنوره غرٌب عمر حسٌن7001

ناجح71.554.532.554.533.5246.533171440طهطاطهطا االعدادٌة بناتنورهان احمد السٌد ابو الفضل7002

ناجح75.54936.551.532.524533171640طهطاطهطا االعدادٌة بناتنورهان حمدى السٌد احمد7003

ناجح78.557.539.558.54027440181740طهطاطهطا االعدادٌة بناتنورهان طارق فتحً محمود7004

ناجح8060406039279381717.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتنورهان عبد الرحٌم احمد شهاب7005

ناجح79594059.540277.540181840طهطاطهطا االعدادٌة بناتنورهان ناجً عبدالحفٌظ اسماعٌل7006

ناجح67.552365035240.5391815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتهاجر اشرف كمال محمود7007

ناجح53.536.52734.521.517336171640طهطاطهطا االعدادٌة بناتهاجر بهاء الدٌن عاطف عبداللطٌف7008

ناجح63.539273621186.5371815.540طهطااطهطا االعدادٌة بناتهاجر شعبان رمضان خلٌفه7009

ناجح785636.555.531.5257.5351716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتهاجر طارق احمد عبد اللطٌف7010

ناجح71.547284225213.5361715.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتهاجر عصام احمد زكى7011

ناجح51.54026.53821.5177.5321715.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتهاجر معتمد عطٌه محمد7012

ناجح484024.53920.517232171640طهطاطهطا االعدادٌة بناتهاجر وائل عشري مرزوق7013

ناجح77.5593958.538.5272.538181740طهطاطهطا االعدادٌة بناتهاٌدى اشرف حنفى محمود7014

ناجح6442.5335127.5218291817.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتهاٌدى خالد خمٌس عبد النب7015ً

ناجح776038604027538191740طهطاطهطا االعدادٌة بناتهبه هللا عبد الرحمن احمد محمد7016
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ناجح746030473925040181640طهطاطهطا االعدادٌة بناتهبه عالء عبدالرحٌم عشرى7017

ناجح7756.53557.534.5260.537171740طهطاطهطا االعدادٌة بناتهبه ماهر احمد عبد اللطٌف7018

ناجح7455.533.553.530246.5391818.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتهناء ابو حسٌبه محمد عطٌه7019

ناجح69.55434.55131.5240.5351817.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتوسام مرتضى صدٌق بخٌت7020

ناجح72.542.530.539.529214361815.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتوالء عالءالدٌن محمد ابوشامه7021

ناجح7960396039.5277.5371816.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتٌارا ربٌع على على7022

ناجح75463655.533.524638181640طهطاطهطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن احمد جاب هللا ابوضٌف7023

ناجح5646.533.54824.5208.5321716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن احمد خضٌري عبد العزٌز7024

ناجح57.5402436.521.5179.533171540طهطاطهطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن شرٌف عاطف ابو الغٌط7025

ناجح74603659.537.5267371717.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن على صابر محمد7026

ناجح7460395932.5264.536171840طهطاطهطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن ماهر عبدالعزٌز عطا7027

ناجح6339.535.557.533.5229331715.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن محمد احمد حسٌن7028

ناجح56.546254525197.5291718.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن محمد فتحى حسانٌن7029

ناجح78.56039.55940277401717.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتٌمنى خالد ٌوسف صالح7030

ناجح61.5452942.529.5207.5291716.540طهطاطهطا االعدادٌة بناتٌؤنه ماهر عٌاد جورجى7031

ناجح64.55034.537.523.5210301715.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتابتسام انور احمد على7032

ناجح71.5543747.532242321713.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتارٌج خالد محمد عبد الكرٌم عل7033ً

ناجح73.551.53354.536.524933171940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاستٌر بخٌت عبد هللا خلٌل عبد هللا7034

ناجح8060406039279391817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاسراء احمد كمال محمد7035

ناجح695535.555.53424932171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاسراء اشرف السٌد على7036

ناجح76.558364929248.534171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاسراء جمال محروس عبد الرحمن7037

ناجح7350.537.554.536251.5371713.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاسراء مصطفى البدري السٌد7038

ناجح684130.55124214.531171440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاسماء السٌد محمد السٌد7039

ناجح7152345032.5239.5371715.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاسماء عطٌه مصطفى سلٌم7040

ناجح77.559406040276.540171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاسماء محمد السٌد محمد7041

ناجح655034.551.52923035171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاسماء محمود مرسى السٌد7042

ناجح75583653.538.526137171740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاشرقت السٌد فتحى مهٌرى7043

ناجح75.555.53852.535256.535171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاشرقت محمد احمد حلمى7044

ناجح7456.5365534.5256361715.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاالء احمد السٌد حسن7045

ناجح7856.54056.536.5267.540181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاالء جمال السٌد محمد7046

ناجح76.5563957.538.5267.539171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاالء خالد محمود عبد اللطٌف7047

ناجح75584057.539.5270371716.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاالء محمد احمد فرج7048

ناجح70.55536.5553224938171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتالحسناء صدٌق حسانٌن صدٌق7049

ناجح74604059.534267.537161440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتامل صبرى حسن عثمان7050
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ناجح76.560406039.5276361816.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتامنه شاكر حمٌد احمد7051

ناجح735335563725435172040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتامنٌه ابراهٌم عبد الرازق عباس7052

ناجح7350.530.5543424230172040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتامنٌه اشرف عبد الجواد رضوان7053

ناجح79.560406040279.5361819.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتامنٌه خلف محمد حسن7054

ناجح73.556.538563826237172040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتامنٌه محمد عبد الجابر عقل خلٌل7055

ناجح76573856.536263.535172040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتامٌره سعد محمود عبد الحمٌد7056

ناجح785840584027433171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتامٌره فتحى خلف محمد7057

ناجح69.5543042.536232351611.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتامٌره محمد احمد عبد المعتمد7058

ناجح765431.558.539.5259.530.5172040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاناسٌمون وائل توما فتحى7059

ناجح8060406039.5279.535.5171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتانجلٌنا محب منٌر جرجس7060

ناجح8059.54059.539.5278.5371718.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتانجً رومانً نعٌم مٌخائٌل7061

ناجح77.5573951.538.5263.533.5182040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاٌرٌنى اشرف ماهر فهمى7062

ناجح806040604028038182040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاٌفلٌن ٌوناسان سٌد سٌداروس7063

ناجح73593651.538.525833172040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاٌمان حماده محمد فراج7064

ناجح79.559406040278.5341719.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاٌمان محمد عبد الستار الراوى7065

ناجح7856.539.55838.5270.5351818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاٌمان ٌاسر صابر حجازى7066

ناجح7860385739.5272.5371818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاٌناس سعٌد عبد الراضى عبد الغنى7067

ناجح765839.556.538268351715.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاٌه اٌمن على محمد7068

ناجح7958.5405840275.539171940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاٌه عشرى عبد الصبور جاد الكرٌم7069

ناجح76.558.5395639.5269.535161840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاٌه محمود السٌد على7070

ناجح72.55630.558.533.525130171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتاٌه ناصر محمد حفنى7071

ناجح7560355930.5259.533171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبرٌهان عبد الرحمن حسن لبٌب7072

ناجح806040604028038192040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمله احمد عٌسى احمد7073

ناجح806040604028039191840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمله احمد محمد عبدهللا7074

ناجح77.558.539.55938.5273341616.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمله اشرف ابراهٌم الدسوقى7075

ناجح77.56037.559.538.5273351616.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمله جمال سعد الدٌن محمد7076

ناجح79.558.54057.539.5275351717.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمله عبد الرحٌم السٌد عبد الرحٌم7077

ناجح79593758.540273.5331713.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمله عالء الدٌن محمد احمد7078

ناجح79.559405838.5275361818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمله عالء محمد احمد7079

ناجح78.559.5406039277321718.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمله محمد احمد محمد7080

ناجح8060406040280381817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمله محمد المعتز احمد7081

ناجح79.558.54058.537.5274361517.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمله مصطفى سٌد ابوطالب7082

ناجح74.555.535.55132248.535171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمله ٌاسر فوزى محمد7083

ناجح79.559.54057.540276.5391716.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسمه محمد ابو حسٌبه مرسى7084
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ناجح805934.549.534257391816.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسنت مؤمن صالح عبد المعتمد7085

ناجح79.558.53958.539.527533181440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتبسنت وجٌه الرومانى صادق7086

ناجح7960405939.5277.540192040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتتسنٌم حسام متولى عبدالرحمن7087

ناجح74.559.5405939.5272.534.5181740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتجٌسٌكا رومانى نشأت اسعد7088

ناجح806040604028039192040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتحبٌبه احمد محمد محمود7089

ناجح79.55739.55634.5266.531171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتحبٌبه السٌد فتحى محمود7090

ناجح7657.539.552.532.525832171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتحبٌبه محمد محمود عبد الرحمن7091

ناجح70.5583751.528.5245.537171440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتحسناء رشاد محمد شحاته7092

ناجح66.545.534.548.530.5225.537181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتحنان حسن حسانٌن عبد هللا7093

ناجح79584059.540276.536181840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدالٌا العشرى عبد الرحمن سالمة7094

ناجح77.558.5406037.5273.536181740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدالٌا حسام الدٌن احمد محمد7095

ناجح75.55537.55731.5256.537161440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدعاء محمد عاطف البدرى7096

ناجح73.558.539.548.534254331717.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدمٌانه اٌمن سعٌد زاخر7097

ناجح78.5584056.539272351717.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدمٌانه سعٌد نجٌب حنا7098

ناجح7754.53947.531.5249.535181640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدمٌانه ظرٌف عطاهللا نخله7099

ناجح8060405940279361817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدنٌا انور محمد عبد العال7100

ناجح7555.54053.537.5261.537181840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدنٌا ظرٌف الوٌس سالمون7101

ناجح7557405838268351818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدنٌا عصمت عبد السمٌع حسان7102

ناجح71.5573157.53425134171740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدٌنا انطونٌوس خلف شحات7103

ناجح78.555.5406039.5273.5341716.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدٌنا عادل محمد عبد العال7104

ناجح76.556.54059.537269.5331816.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدٌنا عبد الرحٌم ابراهٌم محمد7105

ناجح79563958.536.526937171740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتدٌنا ناصر على عبد الرحمن7106

ناجح79594059.538275.534171740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتراشٌل مٌشٌل نجدى رزق هللا7107

ناجح664736.547.530.5227.530181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترانٌا عادل محمد على7108

ناجح68.5493748.527.5230.5301713.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترباب محمود احمد عبد الغنى7109

ناجح6645.535.540.524211.532151340طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترحاب صابر عبد الراضى الشطورى7110

ناجح6039.53346.526.5205.532161340طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترحمه محمد عطٌة ٌونس7111

ناجح76.557.54058.538270.5351713.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترفٌده عماد عبدالعال سلٌم7112

ناجح77604058.537.527334161340طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترنا رمزى حنا سمعان منسى7113

ناجح67.550.537.548.53724128171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترنا رمضان محمد الهوي7114

ناجح78.5594055.539.5272.5331815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترنا عالء محمد رٌاض7115

ناجح8060406039.5279.5341719.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترنا عمرو محمد على7116

ناجح79604059.538.5277331716.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترنا محمد السٌد عبد الرءوف7117

ناجح7860406038276331816.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترنا ٌاسر احمد محمد7118
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ناجح7959.5406039.5278361715.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتروان محمد ابو الغٌط عبد العال7119

ناجح8060406040280361719.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتروان احمد محمد عل7120ً

ناجح69.558.53249.526235.5311715.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتروان السٌد احمد منشاوى7121

ناجح6949.52742.524.5212.5311715.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتروان اٌمن عبد الحلٌم السٌد7122

ناجح7658395636.5265.533171440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتروان عبد المؤمن القرشى محمود7123

ناجح563721332817533171340طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتروان محسن محمد عمران7124

ناجح796040603927835171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتروزان ماجد زكرٌا نجٌب7125

ناجح79.5603959.538.5276.5321515.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترؤى احمد كامل احمد7126

ناجح7758.539.5533826630141340طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترؤى احمد محمد ٌوسف7127

ناجح7958405936.5272.535171440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتروٌده السٌد على على7128

ناجح7050.534.548.533.523730181740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترؤٌه ٌاسر عبد الرحمن صالح7129

ناجح7853.5405437262.5321715.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترٌم محمد متولى عبدالرحمن7130

ناجح7958.54058.539.5275.5331818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترٌناد محمد عبد النبى حسٌن7131

ناجح78.560405638272.5331917.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترٌهام السٌد حسن عبد العال7132

ناجح69.5473246.525.5220.532181640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترٌهام صالح رافع محمد على7133

ناجح79.5604059.539.5278.5371817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناترٌهام على سٌد حسٌن7134

ناجح806040604028037181940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتزهراء محمد احمد عبد الحمٌد7135

ناجح6741.52941.52120036161740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتزٌنب حسٌن محمود السٌد7136

ناجح755636573626032181840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتزٌنب طارق عشرى احمد7137

ناجح78.55939.55533.5265.534181840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتزٌنب محمد السٌد محمد7138

ناجح745738563425934181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساره اسامه ولٌم عزٌز7139

ناجح806039.559.540279381818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساره بهاء ابراهٌم سوس7140

ناجح8060406040280361819.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساره ثروت كامل جرجس7141

ناجح76603755.534262.534.5161540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساره جمال بخٌت عبد القدوس7142

ناجح79603958.539.527633171940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساره عماد جرجس شحاته7143

ناجح78.559.5405738273341718.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساره عماد صبحى عطٌه7144

ناجح7150.538.55036.5246.5331818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساره ماجد عطٌه فتح الباب7145

ناجح7956.5406039.527533181740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساره محمد سٌد محمد7146

ناجح77.55539.5563626433.51818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسالى وائل مكرم فتحى7147

ناجح78.558.53957.540273.533.51816.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساندرا اٌلٌا عطٌة ابراهٌم7148

ناجح75.55837.55938.5268.5351815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساندرا سامح مورٌس فؤاد7149

ناجح79.55939.557.538.527435181840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساندى سمٌح منٌر نجٌب7150

ناجح8060406040280391717.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساندى سمٌر لطٌف اسعد7151

ناجح74604055.537266.534.5161940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتساندى عالء فاٌق مسعد7152
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ناجح59.54736.54527.5215.533171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسلفانا خالد جمال كامل7153

ناجح79.560405940278.537181940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسلمى احمد شوقى سالم7154

ناجح64.5563751.53224133171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسلمى احمد محمد على7155

ناجح76.559.540573426734161640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسلمى سٌد احمد سٌد7156

ناجح77.555.540543526236161940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسلمى ٌاسر خلف على7157

ناجح79.5604057.537.5274.540161940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسندس احمد مصطفى محمد7158

ناجح8060406040280351817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسهٌله احمد محمود محمد7159

ناجح71.54233.54931.5227.5361617.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسوزان ماهر احمد جابر7160

ناجح78.5594055.535.5268.536171340طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسوسنا طارق فارس فوزي7161

ناجح775939.559.540275371716.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسوسنه رامى سامى نعٌم حبٌب7162

ناجح7553.5374433242.529151640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسٌمون سمٌر وهبه غالى7163

ناجح70513749.532.524031161640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشاهٌناز حاتم عبد الحمٌد الششتاوى7164

ناجح78.5604057.539.5275.538161940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشذا عاصم عبد الحمٌد محمد7165

ناجح55423436.523190.5291615.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشذا ممدوح محمد احمد7166

ناجح64.546.5344726.5218.5361615.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشمس ابو العال اسماعٌل ابراهٌم7167

ناجح453821322115729161440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشهد احمد عبد الظاهر على7168

ناجح8059.5406040279.538161840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشهد السٌد على السٌد7169

ناجح7559.53953.537264381615.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشهد عبد الرحٌم محمد السٌد7170

ناجح78.5594053.538269341616.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشهد محمد ابراهٌم حسن7171

ناجح75.55039.55533.5253.5331612.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشهد محمد احمد فاهم7172

ناجح806039.55940278.537171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشهد محمد خلف محمد7173

ناجح72.545.53341.532224.5341615.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشهد محمد محمود عساف7174

ناجح79.5603949.53726536181340طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشهد مصطفى محمد سمٌر عبدالاله7175

ناجح7242.5303929212.5331512.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشٌرٌن عادل فاضل ابو الفضل7176

ناجح7859.5395739.527337171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشٌرٌن عالء عبده عبد العزٌز7177

ناجح8060406040280381717.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشٌماء عبد الجلٌل عبد الرؤف عبد الجلٌل7178

ناجح7852.5335135249.531171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشٌماء على محمد متولى7179

ناجح66.550384931.523529161440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشٌماء محمود على احمد7180

ناجح805732563425935161540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتشٌماء ٌاسر السٌد حسن7181

ناجح79.560406040279.5391717.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتضحى محمد احمد على7182

ناجح78.556.537553726439171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتعلٌاء عبد الرحٌم على عبد الرحٌم7183

ناجح806040604028036171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتغاده ٌحٌى احمد محمود7184

ناجح7654.538.54531.5245.5341612.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفاطمه ابوعمره احمد محمود7185

ناجح75.556.5365236.5256.535181840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفاطمه حسن محمد عبد اللطٌف7186
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ناجح776036.555.53626534161840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفاطمه شعبان على احمد7187

ناجح68.54121.53527.5193.532151740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفاطمه فرج عطٌه عبد الموجود7188

ناجح7858.5405636.526938151540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفاطمه محمد عبد الكرٌم جالل7189

ناجح75533046.533.523832151540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفاطمه محمد محمد انورعلى7190

ناجح76.54536.54031.5229.533161640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفاطمه محمود عبده محمود7191

ناجح7860406039.5277.5381718.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفجر عبدهللا على محمود7192

ناجح806040604028039171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفرح اٌهاب محمد كامل عبد الوهاب7193

ناجح53.536273723176.5321613.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفرحه حسن السٌد محمد7194

ناجح775839.557.539.5271.535171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفطٌمه احمد عبد المجٌد احمد7195

ناجح7655.5375538261.5311716.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفٌبى رافت حسنى فلتاؤوس شحاته7196

ناجح765635.55538.526134171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفٌوال نبٌل نجٌب ابسخرون7197

ناجح75.55939.554.538.526733171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتفٌوال وجدى سعد ٌؤنس7198

ناجح77.56037.555.539269.533171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتكاترٌن اسحق لوط قدٌس7199

ناجح806040603927932.51817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتكارولٌن رائف فتحى جاد عطٌه7200

ناجح7860405939.5276.5331816.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتكرٌمان عبد الرحٌم محمود عبد الرحٌم7201

ناجح53.53827.54237.5198.530181440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتكرٌمان على عبد الرحٌم محمد7202

ناجح7960406040279321815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتكٌرمٌنا اٌمن نجٌب خلٌله7203

ناجح77.558.540604027632.51818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتكٌرٌا مجدى رومانى اندراوس7204

ناجح806040604028034171940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتلقاء البلٌغ حمدى اسماعٌل7205

ناجح68.54728.54927.5220.526.5171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمادونا رومانى غبلاير فرج7206

ناجح79.5604059.54027930.5171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمادونا محٌى ودٌع فهمى7207

ناجح79.560406040279.5351716.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارتٌنا عادل كامل سٌدهم7208

ناجح806040604028033.5181440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارفى ماٌكل عبد السٌد ابراهٌم7209

ناجح77.5604057.54027533.5181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارونٌا صفوت ملك سعٌد7210

ناجح7458.54054.539.5266.534.51815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارى مٌالد شنودة دمٌان7211

ناجح7859395835.5269.529171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارى وصفً الجمهور دمٌان غبلاير7212

ناجح796040604027934181840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارٌا نادر مكرم بنٌامٌن7213

ناجح8059405938.5276.533181640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارٌان مدحت فصٌح راغب7214

ناجح77.558.54058.540274.535181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارٌز جورج عبٌد زاٌد7215

ناجح77604059.540276.535181940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارٌنا اشرف حلمى زكى7216

ناجح79.560406039.527935171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارٌنا اٌهاب ثروت شوقى7217

ناجح7157.534.554.537254.534.5181940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارٌنا رومانى بولس قوص7218

ناجح76.560405839.527437181840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارٌنا زكرٌا مٌنا شنوده7219

ناجح776040604027735181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارٌنا صفوت جرجس اسرافٌل7220
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ناجح77.558.5406040276371818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمارٌنا كرومل سدراك بخٌت7221

ناجح7856.5355732258.5301815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرام ٌحًٌ محمود احمد7222

ناجح69.5513455.52823831.51817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرنا ممدوح اسحق عٌسى7223

ناجح7252355732.5248.5301818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرنا نصار فؤاد ملك7224

ناجح45.537.52333.520.516027131540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمروه عصام محمود عبد الرؤوف7225

ناجح78.560406039.527837181840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمروه محمد محروص عبد العزٌز7226

ناجح72.55939.556.536.526433151640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم اسامه السٌد على7227

ناجح744936473323936191940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم السٌد شعبان رجب7228

ناجح76.560405939.527534171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم اٌمن متى فهٌم7229

ناجح71.556375626.52473419.51840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم جرجس عدلى سمعان7230

ناجح7557.538.556.536.5264371817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم خالد ٌوسف محمد7231

ناجح7960406039.5278.5351918.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم رجب على عبد الموجود7232

ناجح79.560406040279.5361918.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم رفعت مكرم بادٌر7233

ناجح78.559.5405940277361817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم رومانى نعٌم عبده7234

ناجح806040604028038191740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم سلٌمان نخله سلٌمان7235

ناجح76.559.538.55836268.534.51917.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم سلٌمان نصرهللا جاب هللا7236

ناجح6749.537.5453323232181640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم سمٌر وفدى قدوس7237

ناجح8060406040280321817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم عالء الدٌن عثمان محمد7238

ناجح76.557.53858.537267.534181640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم عالء نعٌم منصور7239

ناجح5437223422169311615.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم عماد فاٌز خلة7240

ناجح79604058.539276.5341817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم غرٌب خلف السٌد7241

ناجح55.545283622186.531181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم مجدى عبد النبى محمود7242

ناجح714530.543.52221233.51815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم مجدي جرجس متٌاس7243

ناجح75.554.534.551.537.5253.5341814.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم محمد الماظ ابوضٌف7244

ناجح67.548364931.5232321717.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم محمود فؤاد عبد الرحٌم7245

ناجح6038344132205291618.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم ممدوح فؤاد لبٌب7246

ناجح76.559.5405937.5272.5331817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم مؤمن احمد محمد7247

ناجح7352.5334628232.535.5181740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمرٌم نادي زكً بطرس7248

ناجح4835.52335.52416624181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتملك سلٌمان محمد السٌد7249

ناجح68.5513757.530.5244.5401815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتملك محمود عبد الرحمن عل7250ً

ناجح79604059.539.527840171740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتملك مصطفى العشرى محمد7251

ناجح67.541.52343.525200.540161440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتملك مؤمن رمضان احمد7252

ناجح66.555.537.55234245.540171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنار احمد جمعه محمود7253

ناجح7053.5365638.525439171740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنار السٌد محمود على7254
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ناجح77.559.53559.540271.5401818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنار ربٌع احمد سلٌمان7255

ناجح78.557406039.5275401817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنار على شراط احمد7256

ناجح52.539213320.516634141540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنار على محمد حسن7257

ناجح59.531.523.532.521168391611.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنار محجوب احمد حسان7258

ناجح76.560375839270.5401717.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنه هللا حسن عبد الرحٌم حسٌن7259

ناجح70423537.535219.538161540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنه هللا حنفى محمود عبد الكرٌم7260

ناجح68.5443141.528.5213.537171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنه هللا رجب خلٌفه راشد7261

ناجح806040604028040181940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنه هللا محمد احمد سالمه7262

ناجح806039.56040279.5401815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنه هللا محمد احمد عبد العال7263

ناجح78.5584059.538.5274.540171940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنه هللا محمد بكرى محمد7264

ناجح7656.53859.53926940181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنه باسم حسانٌن محروس7265

ناجح7858406038.5274.5401818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنه محمد عبده السٌد7266

ناجح76.555.5406037.5269.540181940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمنه مصطفى محمد احمد7267

ناجح78.559405935271.539181940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمها رشوان عبد الكرٌم رشوان7268

ناجح755739.55536.526334.5191840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمهرائٌل ادور كمال جرجس7269

ناجح7757.54058.539.5272.534.5191840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمهرائٌل صبحى صادق بشاى7270

ناجح7649.53953.526.5244.533.5181840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمهرائٌل صبرى صدقى بخٌت7271

ناجح77.55839.56038.5273.537171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمونٌكا كمٌل رزق هللا فام7272

ناجح74.55839.5583726740171740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمى احمد عبد اللطٌف احمد7273

ناجح734527.544.524.5214.5381613.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمى مجاهد بخٌت هرٌدى7274

ناجح79.560406040279.540192040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمى محمد مصطفً احمد المقدم7275

ناجح72512749.527226.540161540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمى محمود سٌد محمد7276

ناجح65.54531.5422621040151540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمٌار محمد احمد عبد الحلٌم7277

ناجح806039.56039278.5351716.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمٌرا ماهر منٌر صادق7278

ناجح76.55838.55234.5259.532161340طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمٌرنا ولٌد عزٌز اندراوس7279

ناجح79.56039.5603927833191940طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمٌروال سامح رشاد جرس7280

ناجح715735.558.54026240161440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتمٌسره محمد صابر حسنى7281

ناجح63.55023.551.534222.535171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنانسى عدلى عٌاد فوزى7282

ناجح796040603527437171840طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنانسى نادى رفعت توفٌق7283

ناجح72.552.53351.528237.540161540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتندا حسٌن احمد حسٌن7284

ناجح76.55832.55730.5254.540171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتندا حماده عز زكى7285

ناجح7656.5305837257.540171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتندى جمال غرٌب فرغلى7286

ناجح7756.5375633259.5361912.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنرمٌن فوزى شحاته حلقه7287

ناجح78.5604058.540277381818.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنرمٌن كمال كامل بدروس7288
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ناجح755735.55434255.540171440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنهى محمد السٌد محمد7289

ناجح76.56032.55034.5253.540171340طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنهٌل فتحى عبد الحلٌم محمد7290

ناجح78.55838.5563826940161440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنوران محمد احمد هاشم7291

ناجح68.553.528.54329.522340161440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنورهان احمد محمود محمد7292

ناجح78.5604058.539.5276.5401716.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنورهان اسامه محمد عبد الرحٌم7293

ناجح7859.5406040277.5401815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنورهان اشرف على محمد7294

ناجح74.55234.551.539251.539151540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنورهان السٌد محمد احمد7295

ناجح72.552.534.552.53825035161540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنورهان محمد صالح جابر7296

ناجح7051.536.5513424340181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنورهان محمد فرج هللا محمد7297

ناجح76.55738.55538.5265.537171440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتنٌره محمد احمد السٌد7298

ناجح70.548.535.557.535247401816.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهاجر ابو الحسن السٌد حسن7299

ناجح7857.538.55337.5264.5361815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهاجر السٌد عاطف حسن7300

ناجح7960406039.5278.538171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهاجر الشاذلى محمد على7301

ناجح7660385938.5271.5381715.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهاجر حسن احمد محمد7302

ناجح726033.559.539.5264.536171640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهاجر حسن على حسن7303

ناجح57.54530.5522821334171340طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهاجر مصطفى بخٌت احمد7304

ناجح70.549324024.521636171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهاٌدى خالد فؤاد زكى7305

ناجح766036.557.538.5268.5371718.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهاٌدى مختار عبد الاله خلف7306

ناجح7960406040279371717.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهبه جمال ابو زٌد محمد7307

ناجح75.55639.55735.5263.5351815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهدى رشاد عشرى محمود7308

ناجح8059.54059.540279361817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهدٌر خالد عبد الفتاح عبد المؤمن7309

ناجح73.556394225.523636181640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهمس حسن محمد عبد الجواد7310

ناجح72.5564050.531.5250.5351817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهمس عبد الرؤوف احمد عبد الرؤوف7311

ناجح8059.5406040279.536182040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهمس محمد جابر عبد العال7312

ناجح77.560406039276.537181740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهنا السٌد مقبولى السٌد7313

ناجح7554.54049.529248321813.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهنا طلعت فاخر عبدهللا7314

ناجح77.557405739270.5371718.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهنا محمد حافظ ابراهٌم7315

ناجح806040604028038182040طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهنا ولٌد عبد الرحمن محمد7316

ناجح735834492523938181740طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتهٌالنه صالح بدروس صموئٌل7317

ناجح745338.555.53825935171340طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتٌارا اٌمن محمد ابو الفضل7318

ناجح75.558405436263.535171540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتٌارا حمدى احمد عبد الباقى7319

ناجح74.55839.5563226036181440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتٌارا ٌاسر محمد انور احمد7320

ناجح76.559.54059.539.5275381815.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتٌاسمٌن احمد محمد عبدالرحمن7321

ناجح77.559.540593927537181540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتٌاسمٌن اشرف عبد الرؤوف عبد اللطٌف7322
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ناجح78594054.537268.539181440طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتٌاسمٌن خالد احمد السٌد7323

ناجح7259.5405739.5268381817.540طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتٌوستٌنا أمجد نجٌب خلٌلة7324

ناجح786040593927635161640طهطااطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتٌوستٌنا رومانى زكرى اسطفانوس7325

ناجح786039.556.537.5271.535171640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اروى ٌحٌى عباس السٌد7326

ناجح74.560385938.5270351615.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اسراء عالء كامل فؤاد7327

ناجح75.55336.5483624935161440طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اسماء احمد على السٌد7328

ناجح744836453323633151440طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اسماء على رفاعه عطٌه7329

ناجح73.556355635.525636161540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اشجان محمود عبده قاسم7330

ناجح796040603927835181540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اشرقت كمال محمد عبد الوالى على7331

ناجح8060406039.5279.538181540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اشرقت ناصر محمود حموده7332

ناجح75.552.533.55136248.535171640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اصاله صالح احمد عبد اللطٌف7333

ناجح786039.558.538.5274.536181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا االء ابراهٌم محمد محمد7334

ناجح7758.539.55839.5272.536181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا االء احمد ادرٌس محمد7335

ناجح78.560405939276.5371816.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا االء مصطفى عثمان قاسم7336

ناجح72513956.537255.536181440طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا االء هرٌدى محمد محمد7337

ناجح79.560405940278.537181440طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا الزهراء عماد احمد ابراهٌم7338

ناجح79.560406039.5279371815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا امل خالد محمد عبد الفتاح7339

ناجح7860405738.5273.537191640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا امل ٌاسر محمد ابراهٌم7340

ناجح76.557.53954.535.526333181640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا امنه ٌاسر سعد محمد7341

ناجح765637.550.534.5254.5341513.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا امنه ٌاسر مصطفى احمد7342

ناجح7149.538.54931.5239.5341715.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا امنٌه اسامه عبد الفتاح محمد7343

ناجح654134.554.526.5221.534161540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا امنٌه طلعت مصطفى مجاهد7344

ناجح76.555.539593826836181640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا امنٌه عبد المحسن احمد عبد الرحٌم7345

ناجح664534.54431220.5321613.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا امنٌه نبٌل محمد محمود7346

ناجح79.560406040279.5401919.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا امٌره حسن عبد العواض زٌدان7347

ناجح765839.558.539.5271.535171240طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا امٌمه احمد فرج هللا محمد7348

له دور ثان32.519.516.523.58.5100.532161340طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا انجى احمد عمار محمد احمد النجار7349

ناجح8059.5406040279.539191640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اٌمان جابر محمد السٌد7350

ناجح80584056.537271.538191540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اٌمان عبد العال على السٌد7351

ناجح75.549.536.549.523.5234.539181540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اٌه جمال احمد السٌد7352

ناجح8059.54058.53927738181540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اٌه عبد الحكٌم عبد العزٌز محمد7353

ناجح80593954.535267.5371815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اٌه على سلٌمان على7354

ناجح60.538.531.535.522.5188.5361713.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اٌه فرغلى خلٌفه فرغلى7355

ناجح7659.539.55937.5271.536181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا اٌه فرٌد شوقى محمد7356
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ناجح6850325129230381816.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا بسمله ابراهٌم عبد الفتاح السٌد7357

ناجح6750355729.5238.5381816.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا بسمله اشرف محمد احمد7358

ناجح76.5483855.532.5250.537181640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا بسمله اٌمن عبد النبى عبد الغنى7359

ناجح79.560405936274.539171640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا بسمله خالد عشرى عبد الرحٌم7360

ناجح61.5363043.524195331713.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا بسمله صالح دسوقى مناع7361

ناجح7854.5405233257.537181540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا بسمله محمد ابو الفضل محمد7362

ناجح7755.5385632.5259371816.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا بسمله محمد حسن محمد7363

ناجح7457.5395332255.537181640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا تغرٌد السٌد محمود احمد7364

ناجح8060406040280371816.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا تٌودورا بشرى ٌوسف دوس7365

ناجح71523645.529.523436181640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا جان دارك نادر فاروق اسكندر7366

ناجح8057.54057.53827335171540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا جنه عادل حسن على7367

ناجح76573958.535.5266381815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا جنه محمد احمد محمد7368

ناجح8059.5406040279.536.5181640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا جولى سامى زكى تداوس7369

ناجح7759.5395938.527336.5191940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا جومانا جرجس نبٌه فرٌج7370

ناجح7657.5405738268.5341819.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا حبٌبه اسامه محمد بدوى7371

ناجح7659.54057.53927238191840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا حبٌبه خالد فتحى احمد7372

ناجح806040604028037192040طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا حبٌبه عبد العزٌز بدوى عبد العزٌز7373

ناجح77.55838.55336.5263.536182040طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا حبٌبه ناصر عبد الحلٌم عبد الفتاح7374

ناجح7658.53856.53926836181940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا حسناء عصام فهمى حسٌن7375

ناجح786040604027838192040طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا حنٌن جهاد عبد العزٌز احمد7376

ناجح786040604027837181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا حنٌن هشام عبد العزٌز محمد7377

ناجح796034.55633.526334181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا خدٌجه مدحت عبد اللطٌف احمد7378

ناجح67.540.5244726.5205.535171940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا دالٌا السٌد حارس عبده7379

ناجح71.5392536.525197351817.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا دعاء عبد الحمٌد رمضان سٌد7380

ناجح66.537.53038.526198.535171940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا دنٌا عبد المقصود العارف محمود7381

ناجح7859.5405838.527436181940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رانٌا صفوت شوقى فلتس7382

ناجح7655.5395738265.5351818.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رحاب احمد خلف عبد العزٌز7383

ناجح70.552.538543625135181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رحاب جمال السٌد محمود7384

ناجح786039.55938.527536172040طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رحاب عبد الرحمن احمد عبد الرحمن7385

ناجح77.556.539.55538.5267371719.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رحمه ابو القاسم السٌد هاشم7386

ناجح64.5453050.527217351718.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رحمه امٌن احمد امٌن7387

ناجح7859.5405839274.539161740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رحمه خلف رشاد المدبولى7388

ناجح7356.54054.53626036171640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رحمه صالح على ثابت7389

ناجح66.547.533.540.528.5216.528161540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رحمه محمد احمد بخٌت7390
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ناجح77.560406040277.5401818.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رحمه محمد حمدى محمد7391

ناجح65.5483340.53121834171740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رحمه محمود احمد بطٌخ7392

ناجح7459.54056.534.5264.5361813.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رضوى محمد ابراهٌم عبد العال7393

ناجح76.5604057.538.5272.5341815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رغد احمد سعد عمر7394

ناجح80594059.539.5278391817.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رنا السٌد ابو ضٌف محمد7395

ناجح8060405940279391919.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رنا حاتم احمد محمد7396

ناجح7859406040277351815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رنا خالد حمدى عبد الحافظ7397

ناجح7254384436.5244.533171440طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رنا عبد العال حارس محمد7398

ناجح61.54927.542.529.521032171340طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رنا محمد البدرى محمد7399

ناجح73.55937.555.539.526537171640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رواء اٌمن حسن احمد7400

ناجح7256.53957.53826336171240طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا روان عمر رضوان محمد7401

ناجح7557.537.55135.5256.5331712.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا روزالٌن نادر كامل مهاود7402

ناجح76.5603957.538.5271.5371815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا روضه خالد احمد محمد محمد7403

ناجح79.5604059.538277371818.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا روفٌده حسام السٌد على7404

ناجح77.560406039276.5331715.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رؤى احمد محمد احمد7405

ناجح7858.54058.54027538181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رؤى مصطفى محمد على7406

ناجح74.557375839.526633.5171540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رٌموندا عنتر نجٌب بدوانى7407

ناجح75603957.539.527132171640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رٌموندا ممدوح كمال فرج هللا7408

ناجح79604058.539.5277361713.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا رٌهام احمد محمد محمد7409

ناجح72.557374937.525335171340طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا زهراء امجد مصطفى عبد التواب7410

ناجح77364056.539248.5391813.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا زهوه محمد فتحى عبد اللطٌف7411

ناجح776040594027639171840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا زٌنب رمضان ٌوسف على7412

ناجح76.555.5405739268371815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا زٌنب صالح الدٌن عبد العزٌز السٌد7413

ناجح73563957.535.5261351817.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ساره ابراهٌم على السٌد7414

ناجح806040604028039181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ساره السٌد ابو الغٌط عبد العال7415

ناجح79604059.540278.539181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ساره جمال قاسم محمد7416

ناجح796040604027933.51916.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ساره جٌمى ودٌع جبرائٌل7417

ناجح80604059.540279.5401817.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ساره حسن محمد سٌد7418

ناجح796039.559.540278391717.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ساره صالح احمد عبد اللطٌف7419

ناجح75.5553855.537.5261.532.51816.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ساره مجدى ٌوسف حسنى7420

ناجح7960406039.5278.5391917.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ساره محمد فتحى محمد7421

ناجح54452741.526193.5341813.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سعاد عبد العزٌز القط عبد العزٌز7422

ناجح72563856.539261.5371815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سلسبٌل صالح عبد العزٌز ابراهٌم7423

ناجح796040604027940181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سلمى رجب احمد السٌد7424
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ناجح786039.559.539.5276.537191640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سلمى صابر عبد العال عبده7425

ناجح806040604028039181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سلمى عبد الفتاح احمد شحاته7426

ناجح6748.534.552.532.5235381817.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سلمى محمد جاد الكرٌم محمد7427

ناجح806040604028040181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سلمى محمود عبد الرؤوف عبد السمٌع7428

ناجح77.557.539594027337171840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سلمى ولٌد عبد الرحٌم محمد7429

ناجح76.55038.557.538.526140181940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سناء احمد مهران احمد عابد7430

ناجح8060406039.5279.539191940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سندس خالد ٌوسف توفٌق7431

ناجح77.56039.559.539.527638181940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سندس محمد رشاد محمد7432

ناجح79.56039.5603927839191740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سهٌله احمد محمود عبد العزٌز7433

ناجح77.560396039275.539191840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا سهٌله سعد محمد كمالى7434

ناجح644535.541.52921539191740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا شاهٌناز محمد خالف عبد الرحمن7435

ناجح74.5573853.537.5260.536181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا شذا ٌاسر محمد احمد7436

ناجح8060406040280391818.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا شروق محمود السٌد احمد7437

ناجح70.547304530.522339181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا شفاء احمد محمد سلٌمان7438

ناجح76604059.538.527438181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا شمس محمود جابر احمد محمد7439

ناجح6455.5334837237.532171840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا شهد اسامه احمد عبد المجٌد7440

ناجح796040604027938181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا شهد سامى احمد صالح7441

ناجح77.555.538.55538264.5361818.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا شهد مجلى عبد العلٌم عبد العال7442

ناجح77.560406040277.536191940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا شهد محمود بدرى محمد7443

ناجح685239.558.53725537171940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا شهد ممدوح احمد عبد الفتاح7444

ناجح806040604028040181940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا شهد ناصر فتحى احمد7445

ناجح73.558.535.554.537259381818.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا صفٌه ربٌع حسن محمد7446

ناجح71.542323929.5214361815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا علٌاء السٌد محمود السٌد7447

ناجح77.55637.5563726436181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا علٌاء عالء عبد الراضى بخٌت سالم7448

ناجح806040604028036181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا فاطمه زكرٌا عبد الرحٌم عبد العال7449

ناجح705435.55330.5243391816.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا فاطمه طه محمد مصطفى7450

ناجح806040604028036191740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا فاطمه عبد الكرٌم عاطف هاشم7451

ناجح7354.53756.54026136181440طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا فاطمه ٌسرى عطا محمد7452

ناجح76.559.539.55839272.538161540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا فجر عبد الحكٌم ابو الفضل على7453

ناجح75.559.5405938.5272.5341815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا فٌوال ممدوح الفى فرح7454

ناجح77.5533553.53225133171540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا لبنى على عبد الرحٌم محمد7455

ناجح8059.5406040279.538191940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا لمٌاء جمال حسنى بكرى7456

ناجح7658.5385838268.5361816.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مادونا صفوت صابر حلٌم7457

ناجح785739.556.53927033171640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مارتٌنا جمٌل منٌر تداوس مٌخائٌل7458
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ناجح69.54532.55230229341616.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مارى مورٌس زكى جبره7459

ناجح806040604028040192040طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مارٌز امٌل زكى سٌدهم7460

ناجح78.555.5405738.5269.535.5191740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مارٌهام ماجد فتحى حزٌن مٌخائٌل7461

ناجح7854.5365634.525931171540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مروه على السٌد عبد العزٌز بخٌت7462

ناجح796040604027937171440طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم احمد خلف الظهرى7463

ناجح77.5583959.53927332181540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم احمد محمد عبد الرحمن7464

ناجح77594053.537266.538181640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم اشرف محمد بدوى7465

ناجح77.55132.549.529239.5381815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم السٌد صالح عبد الاله7466

ناجح724930512923136161540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم اٌمن خلٌفه العارف7467

ناجح74.547.533.54627228.5361715.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم بخٌت لمعى محارب7468

ناجح79573956.538269.536181640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم بشرى سمٌر مٌخائٌل7469

ناجح785939.55539270.5361715.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم رائد سنور ابراهٌم7470

ناجح7751.53953.528.5249.5341815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم رجب عبد العال محمد7471

ناجح75.551.537523625236.5171440طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم عادل اسعد باسٌلى7472

ناجح8059.54059.540279381618.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم عادل جاد عزٌز7473

ناجح7752.5365539.5260331718.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم محمد امٌن عبد المجٌد7474

ناجح78.559.5406040278401919.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم محمد عاطف محمد7475

ناجح7650.535.54631.5239.5331619.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم ممدوح خلٌفه عبد العال7476

ناجح775535.55131.525033.51919.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم ممدوح مٌالد دوس7477

ناجح7855.5355634258.5351715.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ملك اٌمن احمد عبد الرحٌم7478

ناجح735737.556.533.5257.5291615.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ملك سٌد محمد احمد حسن7479

ناجح79604059.540278.5391816.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ملك عالء الدٌن محمد احمد7480

ناجح796040564027538171740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ملك عالء موسى مجاهد7481

ناجح7959.54059.540278371819.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ملك محمد عبد الرجال محمود7482

ناجح7959396040277401917.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ملك ٌحى عٌد هالل7483

ناجح79.5604058.539.5277.5351916.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منار عزت صبحى بدوى7484

ناجح736039.555.538.5266.5391916.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منار منصور على عبد هللا7485

ناجح7156.53849.523238391716.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منار ناصر السٌد محمد7486

ناجح806040604028040192040طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منه هللا احمد عبد القادر عبد الغنى7487

ناجح786040593927635181640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منه هللا جمال احمد محمد7488

ناجح68.54232.5512722135151540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منه هللا خالد محمود السٌد7489

ناجح79.559.5406039278381918.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منه هللا صالح حجازى احمد7490

ناجح70.54535.55733.5241.5361815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منه هللا عالء الدٌن صالح الدٌن محمد7491

ناجح8060406039.5279.5401918.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منه هللا محمد ابراهٌم سلٌمان7492
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ناجح80593958.540276.538181640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منه هللا محمد العارف قاسم7493

ناجح78604058.539.5276381815.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منه هللا مصطفى محمد محمد7494

ناجح7955.5385434.526140171940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا منه هللا ٌاسر محمدٌن محمود7495

ناجح8060406040280401819.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مها محمد عبد الحلٌم البدرى7496

ناجح79.5604059.539.5278.5351819.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مونٌكا وجٌه صابر حلٌم7497

ناجح796039.56039.5278401819.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مى جمال عبد العزٌز احمد7498

ناجح79.56039.559.538.5277401819.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مى صابر محمود محمد7499

ناجح7760406039.5276.536181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مٌاده البدرى ابراهٌم محمود7500

ناجح79594059.540277.535191640طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مٌرا طارق ناجى عزمى7501

ناجح8059.5405939.5278351717.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مٌراى خلف فؤاد بخٌت7502

ناجح77.560406040277.534171540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا مٌسره رجب ابو الوفا حراز7503

ناجح73.55439.556.535258.534171440طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ندا احمد محمود عبد الوهاب7504

ناجح806039.558.536274371917.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ندى احمد السٌد احمد7505

ناجح78.560406039277.538191840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ندى اشرف محمود محمد7506

ناجح8060406039.5279.536181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ندى السٌد عبد اللطٌف عبد القادر7507

ناجح805839.56035.527337191840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ندى على صالح عبد العزٌز7508

ناجح806040604028038191840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا نرمٌن ابراهٌم احمد ابراهٌم7509

ناجح7956.5384828.5250361817.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا نرمٌن عماد فتحى السٌد7510

ناجح765438.55632.525737181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا نور الهدى مصطفى محمد على7511

ناجح8059.5406038.527836181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا نوران احمد عثمان حسٌن7512

ناجح8057406038.5275.537181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا نوران محمد السٌد محمد7513

ناجح57.5403040.521.5189.5291817.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا نورهان جمال عبد العزٌز محمد7514

ناجح77.55638.554.535.526235191840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا نورهان عادل بخٌت احمد7515

ناجح77.55535.55934.5261.535191840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا نورهان على محمد احمد7516

ناجح806039.56039.527937191840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا نورهان مؤمن رمضان شاكر7517

ناجح7558.5405837.526935181740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا هاجر انور عبد اللطٌف احمد7518

ناجح694128.541.522.5202.5351717.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا هاجر عبد الرحٌم عدلى عبد الرحٌم7519

ناجح8060406039.5279.539181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا هاجر عرفه حامد شنوانى7520

ناجح71.548.533.54226.522233151740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا هاجر فٌصل محمود السٌد7521

ناجح674233.540.527.5210.534171740طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا هاجر منصور رجب زكى7522

ناجح78604058.538.527535181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا هاله ابو الفتوح عبد الرءوف احمد7523

ناجح79.56039.5604027936181940طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا هبه مصطفى ابو الفضل عبد العزٌز7524

ناجح795936.555.533263361819.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا هٌام فتحى احمد برى7525

ناجح8060406038.5278.539191840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ٌارا محمد ثابت على7526
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ناجح7545305030230321817.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ٌاسمٌن احمد بخٌت عبد النعٌم7527

ناجح75.553.536.55734.5257331818.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ٌاسمٌن محمد احمد حسٌن7528

ناجح75.556.538603826837181840طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ٌاسمٌن محمد السٌد عبد الرحٌم7529

ناجح78.560406040278.5371818.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ٌسرا اشرف عبد الراضى شحاته7530

ناجح796040604027933.51918.540طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا ٌوستٌنا نادر عٌاد باسٌلى جرجس7531

ناجح78.55128.55130239311613.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاابراهٌم احمد حسن حسن7532

ناجح47.533.5303221.5164.530161440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاابراهٌم السٌد حسن مرسى7533

ناجح4331.527.5312215529161440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاابراهٌم ربٌع جوده عبد العزٌز7534

ناجح44.5333030.524.5162.526161440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاابراهٌم صابر بكر السٌد7535

ناجح4233.526.533.521.5157261613.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاإبراهٌم محروس محمد محروس7536

ناجح40.531.525.53222151.525151340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد السٌد احمد السٌد7537

ناجح48.535.5303521.5170.528161540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد خلف شعبان حسانٌن7538

ناجح4832.530.533.523167.5271612.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد صابر خلٌفة ابوضبف7539

ناجح4832.52533.523.5162.525181440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد عبد الباسط ابو ضٌف اسماعٌل7540

ناجح4831.5243321.515831171440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد عبد الرحٌم خالف حسن7541

ناجح5732.52833.52317428171440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد على احمد سلٌم7542

ناجح55.535.53034.521.517731161440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد على عبد اللطٌف حسن7543

ناجح52.53325.533.521.516628171540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاأحمد علٌوه على احمد7544

ناجح51.532.53033.521.5169301713.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد فرغلى محمد احمد7545

ناجح413020302014120101040طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد محروس محمود محمد7546

ناجح6439.53144.523.5202.529171440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد محمد احمد شحاته7547

ناجح70.536.534.542.525.5209.533181540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد محمد السٌد على7548

ناجح66.541353734.521431171540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد محمد خلف محمد7549

له دور ثان00000000020طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد محمد زكً عبد المنعم7550

ناجح5832.52832.528.5179.532141540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد محمد عاطف ابو ضٌف7551

ناجح45.53327.5332116032161640طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد محمد عبداللطٌف حسن7552

ناجح59.532.530332217735181440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد محمد على محمد7553

ناجح54332732.521167.532141540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد محمد محمود عٌسوى7554

ناجح5334.5283420.5170351612.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد محمود طلعت اسماعٌل7555

ناجح40.533.526.531.521.5153.535151340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد محمود عبد اللطٌف احمد7556

ناجح6535.531.533.522187.535151440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاادهم كمال سلٌم السٌد7557

ناجح5433.524.5332216736151540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاادهم محمد احمد على7558

ناجح49.533293321.516639151540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااسامة كمال عالم احمد7559

ناجح4532263120.5154.5331413.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااسامه كمال عٌد احمد7560
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ناجح45.536283321.5164351612.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاالسٌد على عثمان احمد7561

ناجح42.535.530342216433151440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااٌمن محمد عبد اللطٌف محمود7562

ناجح7235.53852.526.5224.537161240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااٌهاب محمد احمد شحاته7563

ناجح52.5352732.522.5169.5341412.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاجمال السٌد عبدالراضً ابراهٌم7564

ناجح60.537.53236.524.519135161240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاحسن محمد حسن سعٌد7565

ناجح4833.5303324.5169331611.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاحمزه اشرف فاضل السٌد7566

ناجح56.5363032.52217736161240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطازٌاد اشرف فتحى احمد7567

ناجح60.535.531.542.521191351512.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطازٌاد محمد نصر الدٌن خلف7568

ناجح5036.52731.520.5165.533141540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطازٌاد مصطفً عبد العال حسٌن7569

ناجح61.535.530.53421.518335141140طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطازٌاد مؤمن ربٌع السٌد7570

ناجح41362831.520156.532161140طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاسعٌد على عٌد أحمد7571

ناجح4436.53133.52216736161240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاشرٌف احمد جاب هللا عبد الحلٌم7572

ناجح44.535.53032.521.516433141240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاصالح محمود صالح جابر7573

ناجح46.534.531.53220164.5341411.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاصهٌب محمد احمد محمد7574

ناجح71.54031.542.531.5217341513.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعاصم صالح سٌد ابو طالب7575

ناجح50.5362635.52817632141440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعاصم محمد عبداللطٌف حسن7576

ناجح54.53625.535.524.5176361512.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعاصم محمود ربٌع مهٌرى7577

ناجح51.534.521.534.52416630141440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعبدالرحمن السٌد خلف على7578

ناجح53.533.521.534.522.5165.5311615.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعبدالرحمن خمٌس محمد حسن7579

ناجح463621.531.52115626151440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعبدالرحمن صابر محمد احمد7580

ناجح4837.521.53321.5161.530141440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعبدالرحمن على شعبان عٌد7581

ناجح61.537.526.53623.518534151540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعبدالرحمن محمد حسن محمد7582

ناجح44.5332231.520.5151.5331012.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعبدالرحمن محمد محمود عبد الرحٌم7583

ناجح7039.53243.531.5216.534151440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعبدالرحمن محمود عبدالرازق عباس7584

ناجح41.53422.5332815928141340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعبدالرحٌم رجب ابو ضٌف محمد7585

له دور ثان9.522.51.55.5211043.520طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعبدهللا محمد احمد عثمان7586

ناجح413120.53020142.5281412.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعبدهللا محمد السٌد شحاته7587

ناجح48.53221.5342315930161440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعبدهللا محمد سٌد احمد7588

ناجح60.534.5253327.5180.533161240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعدى عنتر زٌن العابدٌن عبد المنعم7589

ناجح4734.5223221156.5321613.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعلى احمد البدرى عبد الغنى7590

ناجح503222.53320.5158301513.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعلى جمال محمد حسانٌن7591

ناجح46.530.521.53420.515326141340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعلى محمد على حسن7592

ناجح53.531.521.533.522162291412.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعلى مؤمن على عبد اللطٌف7593

ناجح4233.521.532.525154.529151240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعلٌو احمد السٌد حسن7594

(194)



ناجح63.536.528.53523.518734151240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعمر اشرف صابر عبد الرؤف7595

ناجح4433203422153331413.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعمر حسٌن السٌد عبد العال7596

ناجح52.535.523.536.52617434151440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعمر رجب عبد الفتاح عبد العال7597

ناجح42.53124.534.525.515834151540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعمر شحاتة احمد همام7598

ناجح4536.52335.52816833151440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطافارس محمد احمد محمد7599

ناجح4633253420.5158.5271613.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاكرٌم على السٌد محمد7600

ناجح43.538233521.516121151540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاكرٌم محمد خلف محمد7601

ناجح75.54633.55428.5237.534181540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد السٌد احمد عبٌد7602

ناجح483322.54221166.5271513.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد السٌد البدرى عبد العاطى7603

ناجح69.551405235.524831171540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد السٌد على محمد7604

ناجح51412840.528.518930161440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد السٌد كمال فرغلى7605

ناجح50.5362632.525170311413.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد السٌد محمد حجازى7606

ناجح50.534.523.53121160.5331513.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد السٌد محمد قبٌصى7607

ناجح48.53523.53423.5164.528141340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد بدر حسن احمد7608

ناجح54.54225.5552620328161540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد جالل محمد مراد7609

له دور ثان18.515.5810557146520طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد جمال احمد محمد7610

ناجح5139.522.535.520.516932151440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد حمادة عاطف محمود7611

ناجح4537.521.537.521.5163261613.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد خلف شعبان حسانٌن7612

ناجح4738.52137.520.5164.5271613.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد خلف على عبدالواحد7613

ناجح4333.521.534.520152.5331613.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد ربٌع عاطف محمد7614

ناجح513921.534.521.5167.530161440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد رمضان شعبان عٌد7615

ناجح4636.52231.520.5156.5301613.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد صابر السٌد عبد اللطٌف7616

ناجح59.545.52343.520.519227171340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد عادل محمد احمد7617

ناجح48.537.52332.521162.527151240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد عبد الباسط ابراهٌم خلٌفه7618

ناجح44.53521.5332115525151240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد عبد الباسط السٌد عبد الرحٌم7619

ناجح533823332016727171240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد عبدالرحٌم محمد عبدالعاطى7620

ناجح59.53723.533.523176.5301712.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد على فتحى على7621

ناجح513623.53321164.527161240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد على محمد على7622

ناجح48.536.523.53320.516228161240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد غرٌب فؤاد السٌد7623

ناجح46.534.523.533.521159301712.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد منصور خلف محمود7624

ناجح43.534.52232.520152.5231712.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد مهران عبد الرحمن محمد7625

ناجح52.5382332.520.5166.526151440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد مؤمن رشاد عبد العزٌز7626

ناجح4234.52332.52015228131340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد ناصر عشرى محمود7627

ناجح43.5332331.52015127151340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد ناصر محمد عباس7628
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ناجح4632.5233220.5154281413.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمد ٌاسر عبده مجاهد7629

ناجح4235233220.5152.526141440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمود جمال صابر قاسم7630

ناجح583523312116830151340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمود خالد ربٌع شحاته7631

ناجح43.534233320153.527161240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمود رشاد محمود منصور7632

ناجح50.5372232.52016227161240طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامحمود محمد رمضان عبد الكرٌم7633

ناجح46.535223121.5156301612.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامصطفى احمد سامى البدرى عبدالراضى7634

ناجح503723312116225171440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامصطفى احمد منصور محمد7635

ناجح57.539.522.53322174.526161340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامصطفى رمضان مصطفى عبد الرحٌم7636

ناجح52382331.520.516526161340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامصطفى محمد البدرى سلٌمان7637

ناجح64.5452850.53422230171440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامصطفى محمد محمود عبد اللطٌف7638

ناجح45.541.523.532.520.5163.530151340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطامعتز محمد عشرى احمد7639

ناجح4931.524.531.522.5159281612.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاٌوسف السٌد ابو الوفا نور الدٌن7640

ناجح633927.535.523.5188.534151440طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاٌوسف خالف عبد الحلٌم محمد7641

ناجح55.54526.532.522.5182241413.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاٌوسف سٌد محمد حسانٌن7642

ناجح5847303624.5195.5261312.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاٌوسف سٌد محمود احمد7643

ناجح66.556.539.548.533244291712.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاٌوسف شعبان ربٌع عبد الرحٌم7644

ناجح574730.536.524.5195.526151340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاٌوسف عالء عبد الباسط عبد الرازق7645

ناجح61.549.5364130218321612.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاٌوسف عالء محمود عبد اللطٌف7646

ناجح55.539.53034.527.518731161340طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاٌوسف محروص محمدٌن عبد المعبود7647

ناجح5641.528.539.525190.5291512.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاٌوسف محمد محمد سٌد7648

ناجح60.546.527.54129204.5271512.540طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاٌوسف محمود حسن ٌوسف7649

ناجح715635.54736245.535161538طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةاحمد محمود جابر محمود7650

ناجح5440283925.5186.531151237طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةاسالم العارف محمد محمد7651

ناجح46392432.520161.5261512.538طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةالسٌد حمدى عبد الرسول السٌد7652

ناجح77.554.5406038.5270.5321712.537طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةعادل نصرالدٌن عبدالرحمن على7653

ناجح44.540263929.5179271511.538طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةعلى محمد على محمد7654

ناجح65.539.523.53729.519528151237طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةفارس محمد على محمد7655

ناجح43.539.52132.521157.525151537طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةكرٌم العارف شعبان عبدالغنى7656

ناجح644233.53831.5209301612.538طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةلوئ عرفه محمد محمد7657

ناجح76.552.53748.536.5251341611.538طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةمحمد اسماعٌل مهنى على7658

ناجح66503250.532.5231271613.537طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةمحمد حمادة محمد عبدالغنى7659

ناجح7350.538.5543525130161438طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالمتعال على احمد7660

ناجح72.551.538.55637255.5321512.539طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةمحمود اشرف محمود احمد7661

ناجح72503857.538255.5351513.539طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةمحمود عاطف محمد عبدالوهاب7662
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ناجح56.54827.538.534.5205301412.537طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةمحمود ناصر محمد عبد الرحٌم7663

ناجح6441.530.545.533214.528151438طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةمحمود هرٌدى عبدالرحمن عبدالرحٌم7664

ناجح7654.533.551.538.525430151439طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةمصطفى السٌد عاطف محمد7665

ناجح64.54132.54928.5215.530151438طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةناصر منصور عبد الحلٌم بخٌت7666

ناجح57.5373238.52619130141238طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةٌوسف زكرٌا خلف عبدالوهاب7667

ناجح5939.526.53930194301613.538طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةامنٌة احمد محمد احمد7668

ناجح63.54531.54436220301917.537طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةامٌره محمود السٌد عمر7669

ناجح43.535.521.530.522.5153.5241511.538طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةرانٌا فتحى كمال عبدالحمٌد7670

ناجح4136.52232.52415627151338طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةسها ابو الغٌط عبد الحمٌد عبد القادر7671

ناجح45.535.5223223.5158.527161337طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةشاهندا جمال محمود عبدالغنى7672

ناجح5837.5223324174.5301613.537طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةشٌماء على محمود عبدالغنى7673

ناجح744836.55137246.533161537طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةفاطمه السٌد على السٌد7674

ناجح56.540.530.543.528.5199.526161438طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةفرحه عبده ضاحى حسن7675

ناجح51.538.525.53221168.528151338طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةمٌاده جابر بخٌت حسن7676

ناجح69.54634.548.530228.528141537طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةندا محمود على احمد7677

ناجح594532392820328161537طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةندى عاطف محمود حسن7678

ناجح5040.5253626.517827161535طهطاالعشرى كٌالنى االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حمادة احمد حسٌن7679

ناجح53.5382541.521.5179.5331712.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسراء السٌد احمد عبدالمنعم7680

ناجح4834254021168301712.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسراء السٌد عمر موسى7681

ناجح654134392019934161438طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسراء السٌد محمد خلف هللا7682

ناجح55.54030.54222190331812.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسراء خالد ابراهٌم احمد7683

ناجح77.554.539.55738266.537181338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسراء صابر محمود السٌد7684

له دور ثان011811.50.53131171138طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسراء عابدٌن عبداللطٌف ابراهٌم7685

ناجح73.554.5375336.5254.5381813.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسراء عبدالسالم العارف عبدالموجود7686

ناجح73.559375837.5265361814.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسراء ناجح خلف محمد7687

ناجح544123.539.520.5178.5331711.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسماء احمد بخٌت محمد7688

ناجح76.557365536.5261381713.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسماء احمد خمٌس هاشم7689

ناجح74533757.538.526038151338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسماء البدرى عٌد ثابت7690

ناجح544128.54222187.5341713.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسماء عبد النبى شحاته عبد العال7691

ناجح6042264124193371613.540طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسماء عصام عبدالحفٌظ عبدهللا7692

ناجح49382536.521.517035151337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسماء على عمر موسى7693

ناجح493321.54120.5165331612.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسماء كمال محمود احمد7694

ناجح53.534.523412117335171338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسماء مرتضى زكى سٌد7695

ناجح63.5412739.52119237171338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اسماء ناصر هاشم بخٌت7696
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له دور ثان08210.52.52332171337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا االء احمد سٌد قبٌصى7697

ناجح655435.55330237.535171237طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا االء محمد رشاد عبدالفتاح7698

ناجح51.545273822183.532171238طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا امال على مختارعبدالنبى7699

ناجح634620.54222193.530151337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا امال محمد ابراهٌم احمد7700

ناجح68452252.521.520935171338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا امل حربى السٌد احمد7701

ناجح71.554.532.553.53424632181437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا امل محمد عبدالعظٌم هرٌدى7702

ناجح796040604027936181440طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا امنٌه عادل على محمد7703

ناجح68452248.523.520734171337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا امٌره خمٌس ابوالٌزٌد عبدالموجود7704

ناجح584122.54121183.534171338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا امٌره عالء محمود جابر7705

ناجح5947.52739.521.5194.5341713.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا امٌره محمد ابراهٌم محمود7706

ناجح6140.52644.528.5200.531151337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا امٌره ناصر احمد بخٌت7707

ناجح57402137.520.5176321712.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌمان السٌد على احمد7708

ناجح62.55225.55129220321713.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌمان رمضان خلف احمد7709

ناجح735434.55532.5249311712.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌمان صابر خلٌفه ابوضٌف7710

ناجح715630473023432181338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌمان صابر عبدالعال عبدربه7711

ناجح53.545225122193.5341712.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌمان طه منصور بخٌت7712

ناجح77.560406040277.533171437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌمان محمد حسن محمد7713

ناجح7358.5375736.526237171538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌمان محمود خلٌفه سٌد7714

ناجح6246.52344.524.5200.5351713.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌه احمد خلف حسن7715

ناجح64.553.523.546.525.5213.5351713.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌه حماده زكرٌا احمد7716

له دور ثان018.52.514.5439.532161338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌه خالد ابوبكر محمد7717

ناجح664827.544.529.5215.535181437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌه صالح محمد ابراهٌم7718

ناجح52.545234121182.532151338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌه محمد رضوان محمد7719

ناجح61.536.52432.521175.531161238طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا اٌه ٌاسر على محمد7720

ناجح68453340.528.521535181538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا بسمله ٌاسر رشاد محمد7721

ناجح62.533.525.53321.5176341612.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا جهاد عبدالكرٌم محمد عثمان7722

ناجح72.537.533.53323.520036161238طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا حبٌبه احمد محمد احمد7723

ناجح54322534.523168.5381813.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا حبٌبه محمد شعبان عبد اللطٌف7724

ناجح7052.5275033232.5361813.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا حسناء خلف على عبدهللا7725

ناجح6541.526.548.523204.535181238طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا حسناء رجب رمضان هرٌدى7726

ناجح61.54022.531.521176.534181437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا حسناء محمد احمد قبٌصى7727

ناجح61.536223221.517335181438طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا حسناء محمد رجب عٌسوى7728

ناجح67.54524.5352619835171538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا حنان السٌد قبٌصى السٌد7729

ناجح63.53125.53323176351812.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا حنان محمد عبدالعال حسن7730
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ناجح72.541303727.520837181538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا حنان محمود محروص احمد7731

ناجح76.55339.5523425538181538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا خلود محمد احمد محمد7732

ناجح67.54126.54125.5201.5361813.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دالٌا محمد محمد على7733

ناجح6839.52934.523.5194.536171438طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دالٌا محمود احمد السٌد7734

ناجح64.545.5283524.5197.536181537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دالٌا ناصر بدرى العروس7735

ناجح76.56039.55537.5268.538181537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دعاء رمضان محمود السٌد7736

ناجح6940.536.54429.5219.536161537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دعاء شعبان محمد ابوضٌف7737

ناجح74.554375529249.536181537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دعاء عاطف احمد مصطفى7738

ناجح64.540.528.532.527193351815.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دعاء عبد الحى محروس نور الدٌن7739

ناجح75.55538.56039.5268.5331712.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دعاء ٌاسٌن بالل صابر7740

ناجح7145314527219341611.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دنٌا ابوعمره محمود احمد7741

ناجح735733.55537.525637171438طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دنٌا العارف عبدالمنعم حسانٌن7742

ناجح69.540233726195.535151537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دنٌا عشرى رمضان عبداللطٌف7743

ناجح70463546.530227.531181437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دٌنا عبد المعتمد حسٌن عبدالعال7744

ناجح7052.53653.529241351612.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا دٌنا ناصر محمد السٌد7745

ناجح72.5542956.53624833171537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رانٌا خلٌفه جاب هللا حمودة7746

ناجح76.557265727.524433161238طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رانٌا محمود عبدالرحمن سالمه7747

ناجح6747.5244820206.531171438طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رحاب احمد صالح محمد7748

ناجح7960406040279361615.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رحاب محمود احمد خلف هللا7749

ناجح75.559.540604027536161537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رحمه اشرف فتحى على7750

ناجح57.53526.535.525179.5351712.540طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رحمه البدرى ناصر غرٌب7751

ناجح634523412820032171437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رحمه السٌد ربٌع بهجات7752

ناجح5735233923.5177.526171237طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رحمه العارف عبداللطٌف محمود7753

ناجح55452838.524190.529181438طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رحمه جمال رمضان هرٌدى7754

ناجح52.53921.531.522166.530161338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رحمه صابر محمد عبداللطٌف7755

ناجح56.54625.5382619229171437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رحمه ناصر على عبد هللا7756

ناجح71.54524.540.524.5206301612.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رشا حمدى رشوان جوده7757

ناجح66.53623.55325.5204.530171537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رشا محمد كمال عبدالرؤف7758

ناجح44.53924.536.522166.528171337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رضوى احمد صالح جابر7759

ناجح6542.52841.523200311611.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رضوى السٌد رجب عطٌه7760

ناجح52.533.523.53321.5164331611.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا روفٌدا زكرٌا احمد ابراهٌم7761

ناجح4435243321157331713.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رٌهام فتحى سالمه احمد7762

ناجح7145345736.5243.5391713.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رٌهام محمد صابر ابوضٌف7763

ناجح71.5392743.527.5208.535171437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا رٌهام ٌاسر محمد خلف7764
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ناجح49.531263825.517029171338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا زمزم ناصر محمود محمد7765

ناجح64.541.528.542.529206371713.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا زٌنب محمد عبدالمنعم محمد7766

ناجح66.55931.552.525234.5381713.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا زٌنب ناصر كمال عبدالمالك7767

ناجح7254.53853.534.5252.5361713.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ساره جمال خلٌقه احمد7768

ناجح7655.5405538.5265381712.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ساره حموده مصطفى عبدالرحمن7769

ناجح663734.543.534.5215.538171337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا سامٌه رمضان محمود حجازى7770

ناجح54.54126.53322177311611.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا سماح عالء محمد محمود7771

ناجح64492652.527.5219321612.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا سماح محمود خلف حسن7772

ناجح54462850.523.520236151238طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا سمٌه رفعت محمد محمد7773

ناجح67.547.53353.534.523635151237طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا سها بخٌت بدوى احمد7774

ناجح6145303824198351711.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا سها محمد البدرى ابو الفضل7775

ناجح64.551.538.550.535.5240.537171238طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا سهٌله محمد ابوالفتوح منصور7776

ناجح73.551.538.55234.525038161338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا سهٌله ناصر خلف احمد7777

ناجح7856.5405737.526935161538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا سومٌه البدرى ابراهٌم محمود7778

ناجح6546.535.546.528221.537161538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شاهنده هانى السٌد ابراهٌم7779

ناجح7356.5365734256.532151337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شهد االمٌر عارف عبدالموجود7780

ناجح6650.534.5513223431171437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شهد صابر على رجب7781

ناجح755137.544.529.5237.5341713.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شهد فتوح عبدالرحٌم محمد7782

ناجح78.559406040277.5371716.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شهد محمد رمضان عاطف7783

ناجح65.54423.539.521.5194331512.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شٌرٌن منصور السٌد محمد7784

ناجح66.5453138.527.5208.528151237طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شٌماء اشرف صابر عبدهللا7785

ناجح68463343.528218.5261512.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شٌماء البربرى احمد عطٌة7786

ناجح70.55438.5563425334161438طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شٌماء السٌد صابر حسن7787

ناجح60.55126.5422120130171438طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شٌماء رشاد محمود محمد7788

ناجح76.559.540604027632171438طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شٌماء صالح احمد شحاته7789

ناجح53.54025.546.524189.532171637طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شٌماء صالح فوزى علٌوه7790

ناجح71.551345033.524031171438طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شٌماء عبده انور احمد7791

ناجح71523845.524230.531171537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شٌماء عشرى محمود رفاعة7792

ناجح4841.522.536.520.516931171337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شٌماء محمد ابراهٌم احمد7793

ناجح5740.5303821.518724171437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا شٌماء ناصر عبده محمد7794

ناجح65.5393337.52419926161538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا صابرٌن محمد السٌد عبداللطٌف7795

ناجح7859.5405940276.538171537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا صفاء احمد عبدالعال فٌاض7796

ناجح6146.5263521.5190261713.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ضحى صابر احمد محمد7797

ناجح4647.52334.520.5171.523161337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا عال فتحى احمد حسن7798
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ناجح6147.53046.52320829161337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا علٌاء محمود على عبدالعزٌز7799

ناجح65.54125.53827197321612.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا غاده احمد محمد عٌسى7800

ناجح5336.52233.522.5167.5271413.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا غاده على محمود على7801

ناجح68.54526.541.531212.5291513.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا فاتن محمود احمد حسٌن7802

ناجح5139233429.5176.532151437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا فاتن محمود على عبدالموجود7803

ناجح68.547.528.54131216.5341513.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا فاطمه السٌد ابوالفضل السٌد7804

ناجح72.55836.552.536.525635151437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا فاطمه اٌمن محمد كمال الدٌن7805

ناجح59463041.528.5205301512.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا فاطمه بخٌت خلف محمد7806

ناجح72.5533555.526.5242.534161337طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا فاطمه ناصر كمال عبد المالك7807

ناجح67473034.524.5203301812.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا فرحه ضاحى سٌد عطا7808

ناجح66.54527.53526.5200.531161438طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا فرحه عز محمد جابر7809

ناجح72.557375738261.533181538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا فرحه محمد عبدالرحمن احمد7810

ناجح614131.535.52219132161638طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا كنزى احمد محروص عباس7811

ناجح6854.532.558.537.5251341616.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا لبنى ناصر عبداللطٌف عثمان7812

ناجح7657.53956.53826733181637طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا لقاء رشاد خلٌل على7813

ناجح72553851.534250.535161537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا لؤه مصطفى ضاحى محمد7814

ناجح66.542303730.520629151738طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا مرفت ناصر البدرى محمود7815

ناجح674631.537.526.5208.5291616.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا مروه عابدٌن السٌد البدرى7816

ناجح6852344232.5228.532171437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم ابوالحسن محمود بخٌت7817

ناجح6645323927.5209.533171437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا مرٌم ربٌع محمود السٌد7818

ناجح7655.537.55737.5263.536171338طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ملك احمد عبدالمقصود احمد7819

ناجح6548.53049.53322629181437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ملك السٌد محمد عبد العال7820

ناجح57.5453042.528.5203.533171537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ملك جمال اسعد جمعه7821

ناجح47.539.525.53420166.525171437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ملك عادل محمود ربٌع7822

ناجح55.54030.532.526.5185281715.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ملك على مرزوق عبدالعزٌز7823

ناجح68.54533.551.528.522730171538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا منار عبدالحمٌد احمد محمد7824

ناجح58.545.533432420431161638طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا منار ناصر بخٌت ابوالفضل7825

ناجح69.556323226.5216351815.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا منة هللا العارف ابراهٌم عبدالعزٌز7826

ناجح64.552.532.534.524208301716.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا منة هللا عالء حسٌن حسن7827

ناجح715735.556.533.5253.534161537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا منة هللا عالء محمد حسن7828

ناجح54.539283521.5178271715.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا منة هللا محمود شعبان ابوالعال7829

ناجح67.538.53344.528.521226181538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا مها البدرى رمضان زٌاده7830

ناجح6640.530.5362920230171838طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا مها البدرى ناصر غرٌب7831

ناجح78.560405939276.536181837طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا مى محسن محمد محمد7832
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له دور ثان05.510.55223311718.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ندا صالح عبدالعال محمد7833

ناجح75.55639.55438.5263.5341915.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ندا ناجح حارص محمدٌن7834

ناجح6442.53336.528.5204.529181638طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ندى خالد مصطفى شبٌب7835

ناجح62.537343834.5206311716.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ندى عادل مسعود عبدالرحٌم7836

ناجح49403035.527181.5251716.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ندى عالء عاطف محمد7837

ناجح61.538.532.542.529204291616.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ندى عالء محمود محمد7838

ناجح69403441.532216.528171538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ندى على احمد سلٌم7839

ناجح60.540264424.519526181638طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ندى محمد شعبان محمد7840

ناجح64.54833.55434234371816.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا نها عاطف نبٌه عبدالرحٌم7841

ناجح7150.535.5483624136151638طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا نهله منصور محمود احمد7842

ناجح70.548.535.55431239.5321615.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا نور وحٌد عاطف احمد7843

ناجح70.556.535.556.53225136181538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا نورهان اٌمن محمود احمد7844

ناجح54382536.521174.525171538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا نورهان خالد محمود عبٌد7845

ناجح645130.55032227.527171537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا نورهان خلٌفه ٌوسف عامر7846

ناجح5748.5304627208.5291716.540طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا نورهان محمد احمد السٌد7847

ناجح69.547.535.552.536.5241.535171737طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هاجر اسامه رمضان سلٌم7848

ناجح734931.55226231.531171737طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هاجر طرزان محمد جابر7849

ناجح67.54934.552.530233.534161737طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هاجر عشرى خلف هللا محمد7850

ناجح59.535.526.53322176.529161538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هاجر عصام عبدالاله على7851

ناجح69.54135.54029.5215.534171437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هاجر على احمد مسعود7852

ناجح69503556.537.5248331716.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هاله عالم عباس عبد الرؤف7853

ناجح56.542.53241.524196.5281715.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هاٌدى قاسم عبداللطٌف السٌد7854

ناجح6236.53039.523.5191.533171538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هاٌدى ناصرعبد العال عبداللطٌف7855

ناجح563725.53423175.530171437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هبه احمد عبدالحمٌد ابوالعال7856

ناجح7356.5365740262.5341716.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هبه احمد عبدالرحٌم حسانٌن7857

ناجح69.54532.535.528210.531181437طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هبه عبد القادر محمد السٌد7858

ناجح57.537.53037.524186.5341812.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هدى احمد سعد الدٌن غرٌب7859

ناجح67503854.538247.534181538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هدى خلف محمد محمود7860

ناجح634527.53623.519533181737طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هدٌر احمد نصرالدٌن خلف7861

ناجح56.538.530322718433181737طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هدٌر محمد السٌد احمد7862

ناجح5538.52432.520.5170.5261816.537طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هدٌر محمد محروس عبد الحفٌظ7863

ناجح52.54123.533.521171.530171737طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هٌام رمضان احمد جاد7864

ناجح57403040.528.5196311817.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا هٌام هرٌدى عاطف محمد7865

ناجح77.560406040277.538191737طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ورده صالح منصورالسٌد7866
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ناجح7141.53242.53121830181738طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا وفاء احمد محمد السٌد7867

ناجح533827.532.520.5171.531151538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا والء احمد رجب محمد7868

ناجح57.540.527.53721.518431171640طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ٌاسمٌن احمد البدرى عبدالغنى7869

ناجح7259.5405536262.5371817.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ٌاسمٌن اسعد عبداللطٌف عبد العال7870

ناجح6940.526.538.523.519831171737طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ٌاسمٌن السٌد ابوشامه ٌمنى7871

ناجح58.54926.547.520.520232181637طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ٌاسمٌن خلف عبداللطٌف بخٌت7872

ناجح70.55032.54525.5223.5351715.538طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا ٌاسمٌن ربٌع بخٌت حسن7873

ناجح68.5413438.530.5212.5281413.530طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنابانوب الفى اندراوس رٌاض7874

ناجح64453537.528209.529151532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنابرآم أشرف حلٌم بباوى7875

ناجح50.535.521.534.52116329151532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنابراهٌم السٌد ابراهٌم احمد7876

ناجح583722332017028141532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنابراهٌم عبد الستار ابراهٌم احمد7877

ناجح654526372820128171532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد السٌد محمد على7878

ناجح54.5352435.521.5170.5281515.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد حماده احمد عبدالرحٌم7879

ناجح5435.52333.52216829151531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد رضوان محمد جابر7880

ناجح5641.52334.52718231151531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد عبد الراضى ابراهٌم احمد7881

ناجح48.534.526.532.5221643011.513.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد عبد العزٌز محمد عبد الرحٌم7882

ناجح5339.52431.523.5171.528161531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد عبده محمد حسن7883

ناجح5747.53039.529.5203.530151529طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد عرفه رشاد صبحى7884

ناجح67.55033.542.534227.532161532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد على ابراهٌم على7885

ناجح5745264028.5196.531141529طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد على منصور عبد الحلٌم7886

ناجح52.5422636.52418129131332طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد محسن سلٌمان محمد7887

ناجح48.5392535.52217028131332طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد محمد احمد عبد النعٌم7888

ناجح4838.521.534.524166.5291412.533طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد محمد عبد الحلٌم السٌد7889

ناجح5740.523.5422819128141429طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد محمد محمود عبد الجواد7890

ناجح543923.534.524175281412.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد مراد صالح خلف7891

ناجح54.540.53038.527.519129151531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد ٌوسف احمد بخٌت7892

ناجح5037.5233424.516927141531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنادهم البسٌونى عبد الوارث على7893

ناجح66.541.5333422.5197.530151732طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناسامه محمد عبدالحمٌد محمود7894

ناجح59.539.5263423.5182.532131432طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناسالم عادل محمد محمود7895

ناجح5940.5273422182.5301513.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناسالم محمود احمد حسٌن7896

ناجح54423133.521181.531131529طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناسالم منصور احمد عبد العال7897

ناجح6147344129212331615.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناسالم ٌاسر فتحى حسن7898

ناجح553930.534.521.5180.529161531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنالعارف احمد محمد عبد هللا7899

ناجح50372633.522168.530151531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنامٌن صابر نظٌر محمد7900
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ناجح413829.533.52216432.51513.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنانطونٌوس اسحق بخٌت فكري7901

ناجح43.538.52531.520158.527.5151433طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنانطونٌوس خٌري بحبوح ٌونان7902

ناجح47.5382730.52216528.5151530طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنتوماس ماهر رمزى مخائٌل7903

ناجح57.537.528363719631151428طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنجرجس باسم منٌر بباوى7904

ناجح53.5392935.521.5178.533151532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنحسام اٌمن احمد محمد7905

ناجح41.538213320153.530151432طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنحسام محمود بدوى احمد7906

ناجح56.539.5263623181291513.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنحسٌن احمد محمد عبد هللا7907

ناجح41.536.529.533.52016132151532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنحسٌن السٌد حسٌن محمد7908

ناجح403020302014020101032طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنحماده عبدهللا محمود عبد السمٌع7909

ناجح4033.522.531.520147.529151531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنخالد أحمد خلٌل امباب7910ً

ناجح4040253320158291515.530طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنخالد عالء محمد احمد7911

ناجح49.5392430.52016332161534طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنخضر محمد خضر محمد7912

ناجح51.536.523.53220163.527.5161432طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌندانٌال زوزو فرج فخرى7913

ناجح7858.5396039274.532.5161730طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌندٌفٌد عماد عزمى باسٌلى7914

ناجح775737583926830151732طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌندٌفٌد مٌالد داود سلٌمان7915

ناجح54.5412738.52919032.5141531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنرومانى كرم اندراوس رٌاض7916

ناجح404527.53630178.530.5141532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنرومانً شحات فهمً سعٌد7917

ناجح76.557.536604027037151631طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنزٌاد احمد فؤاد السٌد7918

ناجح41.54527.53821.5173.5301611.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنزٌاد محمد ابراهٌم على7919

ناجح494526.538.52518429151332طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنزٌاد مؤمن صالح بالل7920

ناجح494631392919430161431طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنزٌاد ناصر احمد محمد7921

ناجح49.537.525383018033.5151431طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنسامً حشمت عبده خلٌل7922

ناجح5949.53139.531.5210.532.5161431طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنساوٌرس ابراهٌم اسحق اللولى7923

ناجح54.555314331214.5311616.533طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنسعد محمد صابر جوده7924

ناجح52.546.535.53928201.5331513.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنشرٌف اشرف فتحى احمد7925

ناجح605334.55032229.535161432طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنشرٌف عبد الاله السٌد عبد الاله7926

ناجح57.55328.544.528211.532.5161531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنصموئٌل منٌر عٌسى اسكندر7927

ناجح60.55235.54129218351615.534طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنضٌاء ناصر محمد عز الدٌن7928

له دور ثان00000020101032طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنطارق محمد السٌد على7929

ناجح61.553.5364732230331617.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنطارق محمد عبد اللطٌف خلف هللا7930

ناجح53.549.529.544.53020733151633طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعبد الحمٌد احمد عبد الحمٌد رمضان7931

ناجح5148.530.54425199321612.534طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن احمد السٌد عبد هللا7932

ناجح494829.544.528.5199.531161332طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن اشرف صابر محمد7933

ناجح54.549.529.542.52520131151532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن خلف شعبان عبد الحافظ7934
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ناجح6345.53246.524.5211.5341515.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن زاهر عشرى حسنٌن7935

ناجح63.545.530402120032161531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن محمد رجب على7936

ناجح68.546344628.5223341513.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن محمد عبد الغنً السٌد7937

ناجح56453343.524201.530151330طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعبد الوهاب محمد عاطف نظٌر7938

ناجح57.545.535442520730151532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعبدهللا محمد قبٌصى عبد الحلٌم7939

ناجح63.54031.543.525.5204301513.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعلى السٌد محمد هاشم7940

ناجح404535.541.527.5189.530151330طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعلى رشاد على محمد7941

ناجح62.5463542.527.5213.534151330طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعلً عبد الحكٌم عمران فراج7942

ناجح564531.544.525.5202.534151432طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعمر حسانٌن عشرى حسانٌن7943

ناجح5545.530.54025196311511.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعمر ناصر احمد عبد السمٌع7944

ناجح614834412420832151432طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعمرو احمد حسن عبد الحافظ7945

ناجح624934.545.526.5217.534151431طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعمرو خالد عبد الغنى السٌد7946

ناجح62503344.525214.532.5151433طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنفادى ممدوح نصر هللا غبلاير7947

ناجح41.540.53040.524176.5291513.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنفارس عبد الرحٌم خلف جابر7948

ناجح42.53628.537.523.5168301512.533طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنفارس محمد حموده جاب هللا7949

ناجح54.539.530.545.52219234151332طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنفٌلوباتٌر سعد سعد هللا جاد هللا7950

ناجح60.546344624.521138151331طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنكرٌم على عبد اللطٌف احمد7951

ناجح6151.53650.52622533.5151531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنكٌرلس سامح مٌخائٌل فهٌم7952

ناجح73564053.533255.536161531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنكٌرلس ناصر فاٌز جاب هللا7953

ناجح5541.53140.52419234161231طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنكٌرلس هشام رشاد زاٌد7954

ناجح72.55539.550.537.525536.5181233طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنكٌرٌاكوس مراد حبٌب سلٌمان7955

ناجح57.53932.537.525191.530.51712.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنكٌرٌاكوس وحٌد رأفت عزمى7956

ناجح61.5464042.53422433151634طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنماٌكل اشرف غالى غالى7957

ناجح4048.5323924183.5351612.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمد احمد محمد عبد الجلٌل7958

ناجح6651363925.5217.538161232طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمد اٌمن رجب محمد7959

له دور ثان0142014126035151631طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمد تاج الدٌن احمد السٌد7960

ناجح56.549.531.538.523.5199.5381813.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمد راضى السٌد احمد7961

ناجح5948.532.53927.5206.538181331طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمد رمضان عبد المحسن ابراهٌم7962

ناجح5048.5314123.519437181430طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمد صابر ابراهٌم السٌد7963

ناجح5242.53438.52319035171430طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمد عارف عبد اللطٌف شهاب الدٌن7964

ناجح41.535.525.53422158.5361513.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمد عبد الرحٌم خلف جابر7965

ناجح4936.53034.522172341612.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمد عالء بدرى السٌد7966

ناجح653635.53427.519838161531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمود السٌد احمد عبد اللطٌف7967

ناجح6148.534.5362620637171532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمود عبد الرحمن عبد الرسول عبد الرحمن7968
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ناجح5146.530.535.525.5189381513.533طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمود عصام احمد مسعود7969

ناجح7150374634.5238.539171433طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمود محمد جوده احمد7970

ناجح7051.532.543.528225.536171233طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمود محمد عبد الحلٌم السٌد7971

ناجح48.54633.538.522.5189371613.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمود محمد عبد المعطى محمد7972

ناجح49.54232.5402418837161431طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمحمود ممدوح رجب احمد7973

ناجح604628.53737208.5381812.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمدحت ناصر رمضان توفٌق7974

ناجح574528.53632.5199381811.532طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمصطفى احمد البدرى السٌد7975

ناجح45.539.52332.520160.5361511.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمصطفى احمد عبداللطٌف احمد7976

ناجح574528.538.52018939151231طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمصطفى حمدى حنفى دروٌش7977

ناجح57.54930.537.529.520438181231طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمصطفى خلف منصور عبد الحلٌم7978

ناجح57.5453038.52219338171331طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمصطفى محمود عبدالمنعم على7979

ناجح56.540.53041.524192.532161332طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمكارٌوس هانى بشاى عزٌز7980

ناجح55453040.524.519537171332طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمنصور طلعت عمران فراج7981

ناجح60.541.5293720.5188.533171331طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمٌنا اشرف عدلى فوزى7982

ناجح55.5453036.522.5189.532171331طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمٌنا السٌد ابراهٌم عطٌه7983

ناجح57473037.524195.533181230طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمٌنا جمال زكى حلقه7984

ناجح6248.53039.525.5205.532161231طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمٌنا خٌر فؤاد زقٌم7985

ناجح72603651.538257.534.5172030طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمٌنا رومانى راجى فرج7986

ناجح52.54528.541.523190.530.5181233طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنمٌنا فلٌب ماهر باسٌلى7987

ناجح4341.523.5382016636151332طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنناصر عالء الدٌن محمد عز الدٌن7988

ناجح46462735.520.517537161331طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنهشام رجب على محمد7989

ناجح5345283726189331612.531طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنٌسى جرجس فخرى اسكندر7990

ناجح60.545.527.54027200.534.5171231طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنٌسى رجائى بشاى ٌوسف7991

ناجح404128.53823170.538171231طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنٌوسف ابو الحسن فتحى السٌد7992

ناجح46.5412835.52317439151333طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنٌوسف رمضان عبد الجابر محمد7993

ناجح6648.531.541.524.521238151330طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد عبد الشكور عبد الفتاح7994

ناجح56.546.5303925197391613.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتاسراء صابر احمد محمد7995

ناجح64503043.527214.538171540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتاسماء محمود عطٌه ابو النجا7996

ناجح66.546.528.544.525211391715.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتاشرقت محمد عبد هللا عرابى7997

ناجح62.55031.540.530.521540171540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتاالء محمود مختار ابوالٌزٌد7998

ناجح63.549354030217.531161640طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتالزهراء محمد ابو ضٌف محمد7999

ناجح6856.53649.53624632.5171340طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتامل ابراهٌم امٌن حنا8000

ناجح725737.556.537.5260.540161440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتامنٌة عزت عبد اللطٌف محمد8001

ناجح5642.5303523186.540161340طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتامٌره السٌد البدري جاب هللا8002
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ناجح7660385438266401615.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتامٌره عبد اللطٌف احمد عبدربه8003

ناجح685230.54131.5223381813.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتامٌره محمد عبد العال حسن8004

ناجح776036.550.538262351715.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتاناسٌمون رومانى رزق عطٌه8005

ناجح6543.5344524.521239161440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتاٌات السٌد محمد احمد8006

ناجح6345.532.539.526206.5381713.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتاٌه مصطفً حسن بخٌت8007

ناجح76.552374931.524636161540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتبدور عالء محمد احمد8008

ناجح63.548.5343724.5207.5371612.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتبسمله اٌمن محمد محمد8009

ناجح7551374533.5241.540181540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتبسمله خالد السٌد احمد8010

ناجح735036.55033.524337181540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتبوسى ناصر بخٌت احمد8011

ناجح62.550.536.545.527.5222.539161540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتتهانى على عامر محمد8012

ناجح76.56034.554.537.526336.51813.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتجاكلٌن ممدوح توفٌق قلدس8013

ناجح67.548.531.53633.5217381713.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتجهاد رشاد خلف السٌد8014

ناجح74.555386038265.5361915.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتجولٌا محسن صفوت سعد هللا8015

ناجح6246.533.551.534227.5361815.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتحبٌبه صابر محمد عطٌه8016

ناجح70.550.53955.535.525140181740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتحسناء حماده حسن ماسخ8017

ناجح7657405738268401816.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتحسناء على عبد الحمٌد عبد الكرٌم8018

ناجح78.5603957.538.5273.5401815.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتحٌاه طارق على ابراهٌم8019

ناجح69.547.53444.527222.5401816.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتدالٌا مصطفً حسن بخٌت8020

ناجح50493444.530207.536181740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتدمٌانه ابراهٌم سعٌد مهاود8021

ناجح61.55334.55029.5228.536181640طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتدمٌانه السٌد اسحق بخٌت8022

ناجح64533446.532.523036171740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتدمٌانه هانى عٌاد عبد هللا8023

ناجح67.547.53645.532.522940161740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناترحاب على حسن عبد الراضى8024

ناجح77.5603958.537.5272.5401817.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناترحمه صبرى عبده محمد8025

ناجح74.557.54056.537265.5401916.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتروان طه عبد الراضى عبد الاله8026

ناجح77.559.54058.539274.535181740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناترٌموندا اشرف اسعد جرجس8027

ناجح72.554366039261.536181640طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتساره اٌهاب ودٌع صالح8028

ناجح74.558.537583826637191640طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتساره جورج ماهر باسٌل8029ً

ناجح6446.53752.53723736181640طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتساره رومانً عزٌز زخاري8030

ناجح603826.533.52017837161440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتسها مصطفى محمد دروٌش8031

ناجح68.547.5304334.5223.539161540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتشاهنده التونى احمد السٌد8032

ناجح7547374333235391813.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتشذا هانى محمد عبد السمٌع8033

ناجح71503842.537238.538.51617.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتشروق رشاد عبد الجابر محمد8034

ناجح7555.535.55035.5251.540171740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتشهد خالد محمد سلٌمان8035

ناجح74.554.53550.536.525140171740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتشهد صالح عبد الراضى عبد اللطٌف8036
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ناجح73.551.538513725140171740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتشٌماء اشرف عبدهللا عبداللطٌف8037

ناجح75.551.537.55236.525340181740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتشٌماء خلٌفه عبده مجل8038ً

ناجح7351.53754.537253401816.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتشٌماء شعبان عبد الفضٌل احمد8039

ناجح644931.54628218.537161640طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتشٌماء فرج على ابوزٌد8040

ناجح64.548.533.55030.522737151740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتشٌماء ٌاسر فؤاد عبد الجابر8041

ناجح6649.530.53830214381715.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتصابرٌن ابودوح عرابى الحداد8042

ناجح72.546303732.5218381616.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتصفاء مصطفى السٌد احمد8043

ناجح67.5503240.531221391416.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتعبٌر احمد عبد السمٌع اسماعٌل8044

ناجح764536443423537161640طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتعفاف راضى توفٌق محمد8045

ناجح75.548.533.550.530.5238.539151740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتفاطمه محمد البدرى عبد النعٌم8046

ناجح7351354534.5238.539161540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتفاطمه محً الدٌن احمد عبدالرحمن8047

ناجح786039.557.53827333181740طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتكاترٌن محسن شحاته عبد السٌد8048

ناجح58.53926.533.525.518339181140طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتلقاء هانً احمد عبدالحمٌد8049

ناجح775537.552.534256331818.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمادونا ولٌم موسى باسٌلى8050

ناجح78.55839.56040276331919.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارتٌن سامى رزق سامى8051

ناجح72.548.534.53629220.533171540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارتٌنا اشرف بخٌت عطٌه8052

ناجح6747.533.53725.5210.535161540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارتٌنا هارون عدلً توماس8053

ناجح76.5483641.529.5231.534151540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارى جرجس فتحى توماس8054

ناجح74.557.5395837266331913.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارى جرجس فرٌد لمعى8055

ناجح6957.5395636257.536.5191540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارى مشٌل كرم ٌوسف8056

ناجح61.5563639.534227361518.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارٌان خالد راجً فاٌز8057

ناجح76.558.539.549.539.5263.535181440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارٌز سعٌد عبده فرج8058

ناجح55.553.53239.530210.5351812.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارٌنا خلف حلمى عبد هللا8059

ناجح65.554.5344436234331913.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارٌنا عبد الشهٌد حبٌب عبد الشهٌد8060

ناجح6855.534.54434236341613.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارٌنا غبلاير رزق حزٌن8061

ناجح68.5553540.53423333161340طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمارٌنا منٌر كمٌل حلٌم8062

ناجح65.552333930.5220331613.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتماهٌتاب عماد عاطف نظٌر8063

ناجح72.554.537.547.537.5249.537181340طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمروه باشا السٌد ابو ضٌف8064

ناجح64.5503839.536.5228.537181440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمرٌم ابو الحسن احمد جالل8065

ناجح59.556.537.54436.523433181440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمرٌم اسامة نجٌب فهم8066ً

ناجح69.55238.5413623735181540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمرٌم اشرف فؤاد حنا8067

ناجح70.550.537.548.53624336171440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمرٌم السٌد محمد فرج8068

ناجح7458.539.548.536256.537161540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمرٌم حاتم عبد المعطى تعلب8069

ناجح66.554.5394935.5244.532.5181540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمرٌم كرم صبرى بباوى8070
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ناجح78.5604059.54027839171540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمرٌم عادل عبد العال محمد8071

ناجح76.552.538.550.538.5256.540161540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمرٌم محمد محمد عبدالاله8072

ناجح574932.549.535.5223.533.5151440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمرٌم وجٌه عطا بخٌت8073

ناجح80604059.539278.539181640طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتملك هشام محمود مزٌد8074

ناجح78573858.538269.5401715.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمنار خالد رضوان مهران8075

ناجح7858.539.558.540274.5401717.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمنار على احمد محمد8076

ناجح77574059.539.527340171640طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمنار ممدوح عبد العال محمد8077

ناجح76543859.540267.5371715.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمنه طلعت رجب محمود8078

ناجح67.553.533.557.538250341715.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمنه عالء رضوان مهران8079

ناجح753737.54534228.538161540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمٌار هانى الفرغلى سٌد8080

ناجح75343647.536228.5391717.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمٌرنا مجدي كمال فهٌم8081

ناجح72.556.539.559.537265331816.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتمٌرنا مكرم سٌدهم نسٌم8082

ناجح65.546.539.55837.5247321813.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتنانسى نشأت بخٌت مسعد8083

ناجح705038.55939.525736191540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتنجوى عزٌز زخارى بخٌت8084

ناجح7759.538.559.539.527440181640طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتندا ٌاسر حسن ابراهٌم8085

ناجح77.55639.5604027338171540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتندى جمال ربٌع احمد8086

ناجح70.54635.558.535245.5391616.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتندى عثمان زوٌن ابراهٌم8087

ناجح65453453.536.523438181440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتنغم جمال حسنى احمد8088

ناجح6646.532.556.534235.538151440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتنوره عادل عبد اللطٌف خلف هللا8089

ناجح734933.55838251.539161540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتنورهان السٌد محمود السٌد8090

ناجح71543358.537.525438161440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتنورهان محمد الدٌب عبد المجلى8091

ناجح63.547.5335737.5238.537161440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتنورهان مصطفى حجازى بهجات8092

ناجح72.55538.558.538.5263391612.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتهاجر احمد محمود عبد الجواد8093

ناجح65.547335637238.537181440طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتهاجر السٌد محمد السٌد8094

ناجح60.552374032221.5351612.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتهبه بخٌت محمود محمد8095

ناجح5642304223.5193.5371613.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتوفاء ٌاسر جمال جابر8096

ناجح79604058.539276.540171340طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن احمد محمد على8097

ناجح76.56039.556.537.527039181540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن السٌد حسن احمد8098

ناجح7149.5385232242.539181540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن القذافً عبد الحمٌد عل8099ً

ناجح5537.52333.521.5170.5271512.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتٌاسمٌن ٌاسر محمد ابو الفضل8100

ناجح6738.53339.522.5200.5291616.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتٌسرا مجاهد سٌد حمدان8101

ناجح73.559.539.555.53526337171540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتٌوستٌنا منصور نجٌب قدوس8102

ناجح724538.551.53123834161340طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتٌوستٌنا هانى ظرٌف مغٌره8103

ناجح7358.53647.53324833181540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتٌولٌطه اشرف غطاس عزٌز8104
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ناجح71.552365431.5245331813.540طهطاساحل طهطا االعدادٌة بناتٌولٌطه هانً فكتور زاخر8105

ناجح7659.53956.53927031151338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ابانوب اسحاق عبدهللا حكٌم8106

ناجح44.54523.5392617829.5141238طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ابانوب ساهر خٌري كامل8107

ناجح56.5463042.53020528141538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ابراهٌم ابو شامه على عبد الاله8108

ناجح65.5513750.536.5240.532141538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ابراهٌم بدراوى عبدالعال ابوشبكه8109

ناجح4242.5254230.518229141438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ابراهٌم محمود حسن مصطفى8110

ناجح54.547344428207.532151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة احمد اشرف سلمً محمد8111

ناجح58.54630.5432620433161438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة احمد شعبان الصاوى محمدٌن8112

ناجح5347284427.5199.531141438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة احمد صبرى احمد سالمان8113

ناجح5149.5364132.521031131438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة احمد عبدالعال احمد بدر8114

ناجح646039.552.53625229141538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة احمد عبدالعال عابد ابوشوشه8115

ناجح77603957.537.527133151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة احمد على السٌد عبدالعال8116

ناجح595023.540.525.5198.5301513.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة احمد محمد فتحى احمد بدر8117

ناجح5148.528.5423020034151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة احمد محمد فتحى احمد عل8118ً

ناجح6554.535.55037242311513.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة احمد ممدوح على محمد8119

ناجح59583151.533232.530.51611.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة اسحق رومانى اسحق بخٌت8120

ناجح504830473120632151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة اسالم اسامه احمد الهوى8121

ناجح57.553.53249.533225.533151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة الحسٌن السٌد عبدالعال ابوشامه8122

ناجح60503354.532229.532141638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة المصطفى حماده احمد محمد8123

ناجح76.55739.56039.5272.532161638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة امٌر جمال توماس روبٌل8124

ناجح7459405938.5270.532.5151638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة اندراوس عماد بخٌت وهٌب8125

ناجح67603856.538259.5321515.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة اندرو ندهى سعٌد درغام8126

ناجح725838533525631161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة بوال رمسٌس عطا هللا عوض8127

ناجح80604059.539.527935162038طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة بٌشوى صفوت كامل واصف8128

ناجح7047.5393928.522429.5141538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة بٌشوى عادل الراوى عبدالصادق8129

ناجح786040583927533151338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة بٌشوى عادل فهمى عٌسى8130

ناجح47.53626.535.522.516830141238طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة توماس ثروت عطٌه لوندى8131

ناجح70.55033.54536.5235.530151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة توماس رومانى وهٌب تامر8132

ناجح7545324732.5231.5291411.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة توماس مالك قدوس سبع8133

ناجح65.549.5324432.5223.530151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة جرجس ظاهر جبره جادهللا8134

ناجح62.5453043.529.5210.5311511.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة جرجس عادل كامل مرجان8135

ناجح50.536.523.533.523.5167.5271412.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة جورج كسبان الماسخ لوندى8136

ناجح50.5472434.52117725.5121338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة جورج نجٌب زكى سعدهللا8137

ناجح7959405738.5273.5301516.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة حسن احمد حسن احمد8138
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ناجح5937.527.538.527189.5361613.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة حسن السٌد محمد عبدالعال8139

ناجح56.535.5283624.5180.5311513.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة حسٌن السٌد محمد عبدالعال8140

ناجح513324.535.523.5167.5311212.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة حمد احمد حمدى عبدالمجٌد8141

ناجح664526.53826201.532151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة حمدى السٌد حمدى خلٌل8142

ناجح53.540.524.53624.5179261212.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة رامى اشرف زكرى مسعود8143

ناجح7955.5405739.527131151238طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة رائف مٌالد صادق حكٌم8144

ناجح624527.54126201.531151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة رشاد ناصر رشاد عبدالعال8145

ناجح77493951.533.525034151738طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة زٌاد احمد ثابت دقاش8146

ناجح4832.52244.52917632.5141338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة شادى مورٌس عبد الصادق نصري8147

ناجح6745.5263727202.528.5131538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة شنوده هانى التعلب ٌعقوب8148

ناجح563823.535.522.5175.531131438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة طه السٌد محمد السٌد8149

ناجح7342.53334.52821126161338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عاطف صفوت عاطف بسالى8150

ناجح54.53622.531.520164.5271413.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن بالغ محمد السٌد8151

ناجح69.548.537.54537.523833161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن حسن خلف حسن8152

ناجح6846.5254228209.529151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن كمال احمد جادالرب8153

ناجح65.54021.535.526188.528151338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن مجدى عبدالعال سلٌمان8154

ناجح56.532.521.53423167.527141438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن محمد بدرى حسن8155

ناجح733625.535.523.5193.532151338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن محمد بكر احمد8156

ناجح51.537.521.53220162.529141538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن محمد حافظ احمد8157

ناجح70.545304626.521831141438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبدالرحمن محمود السٌد محمد8158

ناجح7759.54054.538.5269.5331413.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبدهللا محمود بدر حسٌن8159

ناجح50.534.521.53821.516630151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبدهللا مرشد عبدالعال ابوشوشه8160

ناجح55.5362335.523.5173.529151338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبده رجب شحاته ابرهٌم8161

ناجح47.534.521.53020153.5241412.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عدلى عبدالسٌد عطٌه خله8162

ناجح4735.52231.52015629141338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عالء حمدى راضى على8163

ناجح59.537.522.531.521172301412.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة على السٌد البدرى حسن8164

ناجح423620.533.520.5152.5271412.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة على عدوى على حسن8165

ناجح5039.520.536.522168.5261412.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة على وحٌد عبدالعال على8166

ناجح7552354934.5245.530151338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة فام عماد نصحى صادق8167

ناجح7343333928.5216.536161338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة فداء الدٌن خالد فخر الدٌن محمد8168

ناجح53.54023.5352217427141338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة فٌلٌب عادل الماسخ لوندى8169

ناجح725434.54432236.530151338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة كٌرلس اسحق حنا لبٌب8170

ناجح53.539.522.53622173.5271412.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة كٌرلس باسم زاخر فهمى8171

ناجح47.534.524.53522163.527151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة كٌرلس ثروت زكرى ابراهٌم8172
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ناجح7657.539.558.538269.530.5141538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة كٌرلس ثروت وهٌب باسٌلى8173

ناجح76.552.537.549.536.5252.528151338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة كٌرلس سمٌر سعد فرٌد8174

ناجح73523949.532.524630.5171438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة كٌرلس عادل الراوى عبدالصادق8175

ناجح45.536.5283923.5172.528151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة كٌرلس نعٌم ثابت عطٌه8176

ناجح76.558.54058.538.527234171638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة كٌرٌاكوس مٌالد بطرس زخارى8177

ناجح76.55639.5604027231141538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة كٌرٌاكوس ناصر صدقى عوض8178

ناجح5633.53338.52718837.5151638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة كٌرٌاكوس وحٌد عطا بخٌت8179

ناجح78.560406040278.537.51619.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مارك فونٌر فوزى اسكاروس8180

ناجح6239303622.5189.5301412.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ماٌكل انور عبده جٌد8181

ناجح7959.5406039.527831.5161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مبارك حسنى فهمى عٌسى8182

ناجح7756385935.5265.536151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد احمد صابر احمد8183

ناجح7859.53957.53727134151338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد احمد عزالدٌن احمد8184

ناجح4737.528.53823.5174.5281412.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد احمد محمد على8185

ناجح5735.5303621179.529151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد السٌد البدري حسن8186

ناجح795840603827531151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد السٌد حامد عبدالغنى8187

ناجح50.5392832.52017028151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد خلف حسن احمد8188

ناجح59493837.526209.5291317.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد خلف مصطفى احمد8189

ناجح7241354526219301511.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد ربٌع السٌد البدرى8190

ناجح70.550354724226.528151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد رمضان ابوشامه ابوشوشه8191

ناجح56.539.532.542.523.5194.526141338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد صابر عبدالعال محمد8192

ناجح61.539.5284223194281513.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد صبري عبد العال بدر8193

ناجح46342540.520.516628141438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد عبدالعال احمد سالمه8194

ناجح5137.5243920.517227151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد عبدالمهٌمن محمد الشطورى8195

ناجح705426.54129220.5381413.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد عالء مهدى عبد العال8196

ناجح54372235.520168.528161438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد فتحى احمد على8197

ناجح654223.532.520.5183.534141238طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمود ابوكفٌن عبودى برى8198

ناجح56.538.52334.527179.5361412.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمود عبدالعال محمود عبدالعال8199

ناجح61.545.5253723.5192.534161338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمود على عثمان اسماعٌل8200

ناجح59.5452437.522.5188.535161238طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مدحت ممدوح جرٌس توفٌق8201

ناجح5537.522.53522.5172.534.5141338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مرقس فؤاد حرزى شحات8202

ناجح6555.5305125226.5371512.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مصطفى احمد محمود احمد8203

ناجح796040604027938161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مصطفى راضى السٌد بخٌت8204

ناجح47.5362341.521169301212.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مصطفى هاشم محمد عبد الحلٌم8205

ناجح59.540343623192.535121538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مكارٌوس مكرم نعٌم حكٌم8206
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ناجح6746.530.55536.5235.534151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مكسٌموس عادل نعٌم مٌخائٌل8207

ناجح5234.5223421.516433.51612.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مؤمن ثروت لوندى عبدهللا8208

ناجح4940253321.5168.534151338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مٌنا اكرامى البدري لبٌب8209

ناجح66.548.535473122833.5151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مٌنا جرجس اسحاق عطٌة8210

ناجح6442.5323727202.535151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مٌنا رومانى صابر نسٌم8211

ناجح54.5342334.520.5166.532151338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مٌنا ناصر اسحق نصٌف8212

ناجح47.53522.532.520157.5341413.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مٌنا هانى ٌسرى بخٌت8213

ناجح5840.530.537.531.519833131338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة هٌثم حمدى عبد العال ابو شوشه8214

ناجح5041.52835.52117634141338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة وائل شحاته توفٌق نخله8215

ناجح7254.5395637.525934.51617.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌسى جرجس مٌالد جبره8216

ناجح4836.521.533.522.516229.51415.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌسى حكٌم كامل حلٌم8217

ناجح7556.539.559.540270.531.5151638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌسى نبٌه بشاى عطٌة8218

ناجح43.53422.5352315828141538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌوسف بخٌت فؤاد باسٌلى8219

ناجح64.552.53151.533232.5311515.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌوسف تداوس بطرس زخارى8220

ناجح59.544315129.5215271515.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌوسف رومانى اسحق بخٌت8221

ناجح5139.52338.523175331615.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌوسف عبد الناصر احمد كٌالنى8222

ناجح443021.537.522.5155.531121538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌوسف عبدالحارس عابد عبدالحلٌم8223

ناجح746038.55938.527032151738طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌوسف عدلى لطفى وهٌب8224

ناجح7860406039.5277.5341616.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌوسف عزت شفٌق شاكر8225

ناجح60.53624.54128190361515.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌوسف محمد السٌد عبدالباسط8226

ناجح76533958.539.526632151738طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ٌوسف نشأت اسكندر جندى8227

ناجح73.55332.5362822337171538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة اثار محمد على محمد8228

ناجح61483143.529.5213361513.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة اسراء احمد ابو شامه احمد8229

ناجح51.534253823171.535151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة اسماء السٌد ابراهٌم حسن8230

ناجح67453242.527.521435161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة اسماء محمد محمد سلٌمان8231

ناجح73.554384932246.538161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة االء انور عبدالحلٌم احمد8232

ناجح473828372217231161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة امل عادل عبد العال سلٌمان8233

ناجح7759.54058.539.5274.5311716.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة اٌات السٌد عبدالغفار السٌد8234

ناجح45.538.52435.520.5164341213.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة اٌمان السٌد احمد الشطورى8235

ناجح78.56039.559.539.527738161838طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة اٌه على صابر احمد8236

ناجح78.55839.558.539.527430.51513.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة بسنت نشأت سمٌر نجٌب8237

ناجح705339.55738257.536151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة تسنٌم اوسامه محمود احمد8238

ناجح7850.539.554.533.5256341415.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة خلود حاتم السٌد عابد8239

ناجح723730382820530131438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة دالٌا ناصر توفٌق زٌان8240
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ناجح49.533.5303823.5174.530141438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة دعاء جمال عبدالعاطى حسن8241

ناجح785339.553.53525929.51616.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة دمٌانه انور نصرهللا جٌد8242

ناجح503422.53320.516028161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة دمٌانه عطا هلل حلٌم عطاهلل8243

ناجح56.5342632.522.5171.532161338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ذكرى هرٌدى قاسم فراج8244

ناجح65.5353047.525.5203.534151638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة رحمه حامد ابوضٌف عبدالاله8245

ناجح745430.548.53524236161638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة رحمه رشاد مجاهد مهران8246

ناجح563827.533.520.5175.530151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة رضوى حسن محمد على8247

ناجح806040604028039161438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة رقٌه محمد االنور حمدى احمد8248

ناجح71453848.530232.533161338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة روان رمضان محمدٌن ادم8249

ناجح73.5453535.530.5219.5341513.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة رٌهام كارم نجاح عبدالمجلى8250

ناجح594225.532.523.5182.533151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة رٌهام محمود حسن مصطفى8251

ناجح78.56039.557.535270.5301515.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة سلفٌا عادل لطفى وهٌب8252

ناجح71.556.532.54231.523430151638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة سلفٌا مجدى حلمى عازر8253

ناجح68.53324.532.522.518130151638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة سلمى احمد صادق السٌد8254

ناجح795939533826835151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة سلمى اشرف محمود عبدهللا8255

ناجح52.5332834.526.5174.528.5161638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة سماح هانً لوندى عبٌد هللا8256

ناجح7651.5394631243.533161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة سها ابراهٌم احمد عبدالاله8257

ناجح714530.535.525.5207.5291613.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة شاهندا بدر محمود بدر8258

ناجح57.536.52435.520173.5301413.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة شروق رجب السٌد هاشم8259

ناجح74.54225.53624.5202.533161438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة شروق محمد السٌد محمد8260

ناجح48.53724.533.521.516530161238طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة شهد محمد سلٌمان محمد8261

ناجح76.558.537.552.53826333161438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة شهد ممدوح حامد عبدالغنى8262

ناجح6346264625206321612.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة شٌماء محمود عبدالعال عالم8263

ناجح46.5342435.522.5162.5311611.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عبٌر عاصم عبدالفتاح أحمد8264

ناجح4835243320.5160.5291511.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة عال محمد عبدالراضى كٌالنى8265

ناجح60.5553355.526.5230.5331513.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة علٌاء على عبدالعال عبدالحمٌد8266

ناجح77.559.53958.539.527434171438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة غاده السٌد صدٌق زٌان8267

ناجح78.558.53958.539273.533161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة غاده ممدوح رجب محمود8268

ناجح78.559.54058.539.527633151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة فاطمه محمد احمد حسن8269

ناجح795239.55639265.531.5161338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة فرحه ناجح فهمى ابوكالم8270

ناجح614125.53721.518631151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة فوزٌه محمود الزهرى سالمان8271

ناجح56.540.52640.522185.530.51712.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة كاترٌن عادل نسٌم اسعد8272

ناجح755339.556.53826231.5151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة الرا لمبى صابر غالى8273

ناجح75.5593556.53926533161438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة لمٌاء احمد خلف احمد8274
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ناجح78.55939.558.539274.530161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة لورٌتا انور باسٌلى مسعود8275

ناجح714534453523030171438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مادلٌن ماهر زكرى ابراهٌم8276

ناجح62.537263320.5179281613.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مادلٌن ممدوح بخٌت ابراهٌم8277

ناجح71.546.53553.534.524131.51613.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مادونا مدحت فؤاد لبٌب8278

ناجح76.557.537.552.53425830.5161338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مارتٌنا ابراهٌم خلف خلٌل8279

ناجح49.541.5263822.5177.531161438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مارى فرج مسعود فهٌم8280

ناجح51342434.522.516628.5141338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مارٌن اٌمن رشاد شحاته8281

ناجح42.536.5213520.5155.525151238طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مارٌنا الضبع مسعود فهٌم8282

ناجح6645.52633.52319429161338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ماهٌنور محمد خلف احمد8283

ناجح52.541.5244726.5191.529151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مرثا وحٌد قلدس اسكندر8284

ناجح70483251.536237.530.5161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مرٌم الرومانى بشاى عطٌه8285

ناجح61.552283730.520930141538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مرٌم رضا اسحق واقٌم8286

ناجح75.5603959.53927330151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مرٌم رمسٌس عبدالصادق نصرى8287

ناجح44.536.522.53120154.526151538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مرٌم سامح صابر نسٌم8288

ناجح704527.54131214.5271515.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مرٌم كمال شكرى غالى8289

ناجح78.56037.559.538273.5351715.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مرٌم نادر شوقى شنوده8290

ناجح663925.542.530.5203.529171438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة منار عبدالناصر امٌن عبدالشافى8291

ناجح79.559.5355338265321613.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة منار قبٌصى محمد حسٌن8292

ناجح53312433.521.5163281416.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة منار محمد عالم حسانٌن8293

ناجح513923.535.52417329161438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة منال قدرى عبدهللا حسن8294

ناجح76.56036.55237.5262.5331615.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مى جمال حمدى عبدالغنى8295

ناجح444023433718729161538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مى عبدالراضى احمد عبدالراضى8296

ناجح8060406040280351816.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مٌار محمد حامد عبدالغنى8297

ناجح56.541253322.517826171338طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة نارٌمان احمد ابو شامه احمد8298

ناجح72.559.53456.537259.530.5171738طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ناهد ولٌم وهٌب موسى8299

ناجح58.54222.534.532189.527171538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة نجالء فتحً حسٌن احمد8300

ناجح75.5594057.53927133.5171638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ندى ٌوسف غبلاير حلٌم8301

ناجح77.560405840275.532171638طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة نسرٌن اٌمن محمد احمد8302

ناجح65.5402440.53920930171738طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة نسمه خلٌفه عبدالعال محمد8303

ناجح56.541.522.53933.519329151438طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة نعمه سلٌمان عبدالاله سلٌمان8304

ناجح47.53526.531.520.5161291617.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة نعمه محمود ابوشامه راجح8305

ناجح61.54131.539.531.520533.5151938طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة نوره صبرى سالم عبدالاله8306

ناجح70.55232.5543624531161938طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة نوره محمد عبدالحكم محمد8307

ناجح7054344435.5237.5361419.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة نورهان جابر السٌد شحاتة8308
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ناجح765839.559.539.5272.534171838طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة نورهان عزالعرب محمد على8309

ناجح6940.53347.53722736.51518.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة نورهان محمد البدرى ابوشامه8310

ناجح4032.521.53120145281117.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة هاجر جمال حسن مصطفى8311

ناجح74.540.53239.522.5209331617.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة هاجر حامد احمد بدر8312

ناجح7039.5353723.520530161838طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة هاجر عبدهللا عبدالغنى سلطان8313

ناجح7154.538.55536.5255.534171838طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة هاٌدى غبور التعلب ٌعقوب8314

ناجح53.54230.533.521.518131141838طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة هبه اٌمن السٌد خالف8315

ناجح6651.53054.528230341518.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة هبه عاصم احمد عبدالعال8316

ناجح654432.53927.5208331618.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة هدى حسٌن محمد حسن8317

ناجح7453.5375427245.534151938طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة هناء حمدى عبدالعال محمد8318

ناجح6745343622.5204.531161738طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة هٌام احمد ابراهٌم حسن8319

ناجح73.5534053.536256351518.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة وداد مدحت نعٌم واصف8320

ناجح63.537.5303422.5187.5291418.538طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة ورده محمد سالمان سالم8321

ناجح68413134.524198.534161838طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة وفاء عادل عالم حسانٌن8322

ناجح68533748.526.523335.5141539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةأبانوب سمٌر فرهود ٌعقوب8323

ناجح73.55538.555.537.5260361515.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةابراهٌم مختار اعمر عبد هللا8324

ناجح48.53032.53321.5165.5311012.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد اسماعٌل محمد فضل8325

ناجح5542.536.53822.5194.5321313.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد على8326

ناجح765839.55638.5268401516.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد محمد محمود8327

ناجح654238.554.528228401616.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد سالم احمد سالم8328

ناجح65.54438.55535.5238.5361315.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد شعبان محمد البدرى8329

ناجح52.538.5323322178301212.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد شوقً احمد عطٌه8330

ناجح473836.538.527187331512.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد صابر السٌد احمد8331

ناجح65.541.537.53931.5215361515.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد طارق عماره محمد8332

ناجح47.539.5394528.5199.5381515.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد على عبد العال احمد8333

ناجح69.554.539.555.538.5257.5391715.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد مدحت سعد فراج8334

ناجح74604058.539.5272391515.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر احمد سلمان8335

ناجح61414046.530.5219371615.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد هشام عبد المنعم على8336

ناجح6944.537.549.532.523338151538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاحمد ٌاسر حسانٌن حسن8337

ناجح413534.540.526177381315.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةادهم حسن عبد العال قاسم8338

ناجح805940604027940161638طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاسالم عرفه السٌد حسن8339

ناجح8060406040280401816.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاسالم على ابو الحمد احمد8340

ناجح43.535.5364427.5186.5341415.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاسالم على حسن على8341

ناجح76.552.537.557.538262371715.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةأمٌر محمد عبد الكرٌم شاكر8342
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ناجح6742.534.554.533.523234151339طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةانطونٌوس نجبٌب زكى حنا8343

ناجح75.5493550.52623635.5161539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةجرجس عبده زكري معبد8344

ناجح685133.547.53023036151439طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةحسام السٌد على محمد8345

ناجح62.54430.5422420334141439طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةخالد محمد مهران عبد الرحٌم8346

ناجح49.5423233.520177351213.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةزٌاد عبد هللا محمد احمد8347

ناجح53.536.5283220.5170.533141539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةشعبان احمد شعبان عبد الحلٌم8348

ناجح7959.5405939276.539161539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةشنوده سعد كامل دوس8349

ناجح51.542253623177.531161539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعباس عبده عباس احمد8350

ناجح464123.537.522.5170.533141539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن عبد السمٌع السٌد عبد هللا8351

ناجح69.549.534432922531171339طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن محمد بكرى محمود8352

ناجح484228.53923.518132161439طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعبد هللا عبد السمٌع السٌد عبد هللا8353

ناجح7751405636.5260.536161539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعبد الوهاب هانى محمد البدرى8354

ناجح6140.528.5482220034131539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعالء محمود حماد حامد8355

ناجح6240.5335022.520834161539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعلى الزهرى محمد الزهرى8356

ناجح76.5594059.53727238171539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعلى محمد محمد عبد النعٌم8357

ناجح54.54532.5492020131171539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعلى محمود بكري محمود8358

ناجح5938.5364521.5200311413.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةكرٌم السٌد بخٌت ابو شامه8359

ناجح75.549.538.55733253.5361613.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةكٌرلس وجٌه عٌسى زخارى8360

ناجح6139.532.541.525.520033151539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةماركو صدٌق عطٌه بشاى8361

ناجح68.54235.5402721332171439طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةماهر محمد عثمان على8362

ناجح59403138.527.5196331713.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمحمد احمد كساب احمد8363

ناجح57.540313723188.5321613.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمحمد جمال ابو الخٌر عبٌد هللا8364

ناجح43.5393130.52617030151338طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمحمد جمال عبد العال محمود8365

ناجح48.547323225.518530131638طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمحمد شوقً احمد عطٌه8366

ناجح49.5473035.528.5190.5301716.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمحمد عبد الرحٌم احمد عبد الرحٌم8367

ناجح434932.53928191.530161338طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد مرزوق حسٌن8368

ناجح66.55336.5423423234171538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمحمود خالد احمد عزب8369

ناجح68.558.53542.532.523732151538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمحمود عبد الرحٌم محمد عبد الحمٌد8370

ناجح8059.5406039.5279381517.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمحمود محمد رمضان حافظ8371

ناجح53.557.5354030.5216.5351315.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمصطفى مرعى ٌحٌى عبد السالم8372

ناجح494633.53329190.527121438طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمعتز حامد السٌد صبره8373

ناجح434732.53529186.530121538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمعروف عماد الدٌن معروف على8374

ناجح7657.54058.538.5270.532161538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمهند جمال عبد الكرٌم شاكر8375

ناجح74.558.5405837.5268.530141538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمؤمن خالد عبد الكرٌم على8376
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ناجح73.555405738.5264321417.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةولٌد هشام ابو الخٌر عبٌد هللا8377

ناجح5148.536.537.529.5203301415.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةٌوسف صابر سلٌمان مهدى8378

ناجح65.5403444.531215331513.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاسماء حموده ابو ضٌف هاشم8379

له دور ثان00000000018طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاسماء سعد فتحى على8380

ناجح62.554.53535.531218.530151738طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاسماء عبد الناصر عبد العال السٌد8381

ناجح725237413623832161838طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاسماء محمد السٌد قطر8382

ناجح73.553.5354535.5242.535141538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاالء حسن عبد الكرٌم محمود8383

ناجح75.55737.55638264351613.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاالء راضى رمضان عبد الجابر8384

ناجح5749.5313926202.533141439طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد بدر عبد الحلٌم8385

ناجح72.549.5375531.5245.532161539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةآٌه ضٌاء الدٌن محمود حسن8386

ناجح7352.536.556.530248.5351613.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةآٌه مجدى رضوان عبد الباقى8387

ناجح76553857.537263.531.5151439طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةترٌزه سمٌر عزمى انداوس8388

ناجح796039.56039.5278351615.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةرانا عاصم معروف على8389

ناجح7453.536.558.535.525835151439طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةراندا حامد السٌد صبره8390

ناجح76.54638.558.537256.5361613.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةرحمه سلٌمان على محمد8391

ناجح76.55639.55936267321613.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةرحمه محمد احمد عبد النبى8392

ناجح765335.55435253.535161539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةروفٌدة رمضان ابو زٌد محمد8393

ناجح7959.539.557.539274.5381515.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةسلمى حامد عثمان حامد8394

ناجح78.552.536.558.535.5261.534161339طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةسٌمون شوقى توفٌق بشرى8395

ناجح574531.550.52520930161539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةشرٌن عبده محمد عبد المنعم8396

ناجح78.559385838.5272361712.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةشهد اشرف عبد الحمٌد على8397

ناجح53.545.528.53721185.5331613.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةشهد حمدى احمد فارس8398

ناجح75.555.53356.535.525634171339طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةشهد ممدوح محمد سلٌم8399

ناجح564527.54022.519130141339طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد بدر عبد الحلٌم8400

ناجح69.547.534422722035151339طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعبٌر ناصر احمد سلمان8401

ناجح71.551305633241.5351415.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعلٌاء عبد المحسن احمد عبد المحسن8402

ناجح79604059.540278.5351513.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةعلٌاء على ضمرانى محمد8403

ناجح76.56039.56039.5275.538141639طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةفاطمه اشرف صابر سالم8404

ناجح5748.5285425.521331151339طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةفاطمه حنفى عبد العال احمد8405

ناجح79.5594059.54027835141439طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةفرحه راضى المسمى على8406

ناجح75.558365835.526331.5161239طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمارتٌنا صبحى زكى حنا8407

ناجح70.554.533.55833249.529141239طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةماري رفعت فخرى شحاته8408

ناجح7356.533.5583125230151239طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمرٌم بشاى خٌرى بشاى8409

ناجح66.557.5285628.5236.531161239طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمرٌم مجدى فتحى شحات8410
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ناجح79.5604059.54027934161239طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمنةهللا احمد عابد عبد المعبود8411

ناجح7353.54058.534.5259.531151239طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمهرائٌل جرجس اٌوب قدوس8412

ناجح74.55739.559.536.5267301511.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمٌرنا سامح السٌد كامل8413

ناجح8059.5406040279.533151339طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةمٌسون حمدان فاروق عباس8414

ناجح79604059.540278.533151539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةندا جمال حسانٌن عبد الرحٌم8415

ناجح74.551.53756.533.5253331412.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةندا محمود احمد عبد العال8416

ناجح58.548264227201.530131339طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةندى كمال قرٌشى عبد الحلٌم8417

ناجح77.557.53358.534260.5371612.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةنهال عادل عبد الباسط محمد سلٌمان8418

ناجح454023382316930131339طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةنوره هاشم محمد محمود8419

ناجح50.542.5233621173281312.539طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةنورهان احمد شوقً السٌد8420

ناجح46.54023.538.520.516927151239طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةنورهان اشرف السٌد احمد8421

ناجح57.539.5233521.5176.5281512.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةهبه محمود السٌد محمود8422

ناجح44.5412435.52116630141138طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةهدى احمد قاسم على8423

ناجح73.55333.55632248331516.538طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةهناء عالء حسنى مشتاوى8424

ناجح73.554.534.553.538.5254.5331814.535طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف عبدالحمٌد على8425

ناجح68.548.5335335238311714.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاحمد جمال طه رضوان8426

ناجح70.555.5365334.5249.5331714.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاحمد حسٌن انور محمود8427

ناجح7252.53451.536.5246.5331513.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاحمد خالد السٌد محمود8428

ناجح73.553.5355137250311714.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالعال السٌد عبدالعال8429

ناجح6641.533.55234227291514.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاحمد على عمران اعمر8430

ناجح71.545.534.54935.5236321413.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاسالم محمد على احمد8431

ناجح4145284430.5188.526141336طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةجمال اسامه محمد جمال8432

ناجح66.549.536.54835.5236311613.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةحسن السٌد حسن ابراهٌم8433

ناجح765135.55235.5250311513.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةزٌاد محمود محمد احمد8434

ناجح61.5493351.530.5225.529151336طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةزٌاد محمود محمد عبدهللا8435

ناجح72.55836.55534.5256.532171438طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةشهاب احمد بخٌت محمد8436

ناجح68.552.535.551.53724532151436طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبدالخٌر عبدالنعٌم8437

ناجح65.5473452.53323231171337طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد محمد شلبى8438

ناجح72.55335.552.538251.5331614.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةعبدهللا عباس هاشم نصر8439

ناجح59.54131.546.532210.527161336طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمد محمود محمد8440

ناجح5845344931.5217.526161337طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةعبٌدهللا محمود عبٌدهللا 8441

ناجح73.546.536.55239247.531161238طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةعصام محمد على على8442

ناجح6645354937232291713.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةعلى خطاب على احمد8443

ناجح69.553.537523624834171438طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةعلى عبدالرازق على قبٌصى8444
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ناجح664233.541.532.5215.535161237طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةعلى محمود محمد على8445

ناجح57.545304429.520633161236طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةكرم السٌد محمد حسن8446

ناجح5649.53250.534222301511.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةكرٌم السٌد بخٌت رضوان8447

ناجح485436.548.536.5223.536161237طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةكٌرلس رافت نعٌم هابٌل8448

ناجح75.559.538.557.539.5270.536161236طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةكٌرلس سمٌر سلمان بخٌت8449

ناجح7056.537.554.539257.5331613.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةكٌرلس منٌر جمٌل حبٌب8450

ناجح62513546.534228.538151338طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمازن محمد خلف محمد8451

ناجح60.5553348.533230371511.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد محمود8452

ناجح7155.534.54836.5245.536151236طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمحمد اسامه مسعود8453

ناجح7357.5365239.525838161336طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمحمد النمٌرى على محمود8454

ناجح495533473221638161337طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمحمد حجاب شوقى محمد8455

ناجح5951.531.5462921735161237طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمحمد عالء محمود عبدالرحٌم8456

ناجح67.550.531.545.52922437161438طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمحمد محمود احمد السٌد8457

ناجح60483140.530.5210381513.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر السٌد بخٌت8458

ناجح5146.53240.530.5200.537161038طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمحمد وائل مقلد محمد8459

ناجح65.55130.54930226361613.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمحمود احمد احمد السٌد8460

ناجح77.5604059.53927638161537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمحمود محروس ٌونس على8461

ناجح56.549.53447.532.522036151237طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمحمود وائل مقلد محمد8462

ناجح61.5553549.538239381613.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمصطفى عبده سالمه مسعود8463

ناجح68.556.534.548.53924738161236طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمصطفى مهدى مكى قناوى8464

ناجح74.551.5363936237371516.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمصطفى ٌاسٌن مرسى8465

ناجح6051.53536.535.5218.5371515.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةٌاسر احمد زٌن الدٌن احمد8466

ناجح77.551.53845.536.524938161437طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةٌاسر محمد مرتضى رضوان8467

ناجح7854.5405737.526737171438طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةٌاسٌن احمد محمد احمد8468

ناجح76.5604058.53927438161436طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةٌحٌى بخٌت عبدالعلى 8469

ناجح75.56039.5583927237161436طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةٌوسف زٌدان محمود على8470

ناجح72.55232.546.537240.537151236طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةٌوسف جمال عبدالرحمن8471

ناجح73.559.53847.535.525438171537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةابتسام اشرف محمد حمدان8472

ناجح76.5604054.539.5270.539161636طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةازهار محمد عبدالجابر محمد8473

ناجح8060406040280391816.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاالء عمر محمود محمد8474

ناجح796040604027938181536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاالء هشام نصرالدٌن دروٌش8475

ناجح7457.539.554.539264.538161337طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةامل ابوالمجد محمد ابوالمجد8476

ناجح7653.539.551.537257.5371815.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةامٌره حمدان عبدالعال حمدان8477

ناجح7859.54057.539274391716.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةامٌره سٌد محمود عبدالمنعم8478
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ناجح7253.538.551.537.525338181638طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةامٌره ضٌاءالدٌن محمد محمود8479

ناجح73.553.5405037.5254.5381715.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةامٌره محمد احمد الزهرى8480

ناجح77.559.539.559.540276381715.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةامٌره محمد فتحى محمد8481

ناجح75.553.5394837.5253.5361815.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةامٌمه محمد احمد ابراهٌم8482

ناجح77543840.535244.5381814.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةانجى على محمد على8483

ناجح75604056.539270.538171537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاٌه اسامه احمد محمد8484

ناجح67.5503045.527.5220.537181336طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاٌه حجاب شوقى محمد8485

ناجح64.551.533.547.530.5227.537171536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةاٌه على الزهرى ابو شوشه8486

ناجح61.550.5254528210321813.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةبسمه سمٌر نافع داود8487

ناجح77.5604057.538.5273.538171438طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةجهاد محمد احمد محمد8488

ناجح63.552244927.521638171438طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةجٌهان شحاته احمد حماد8489

ناجح7759.5395639.527133.5171538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةحسناء رضوان بخٌت رضوان8490

ناجح69503950.536.5245381615.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةخلود محمد كامل احمد8491

ناجح74.5604059.540274381616.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةدالٌا احمد جمال على8492

ناجح77.5604059.540277381716.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةدالٌا شاكر عطٌه مروان8493

ناجح62.551.53246.532.522537161536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةرحمه محمد عبدالمعز محمد8494

ناجح64.5483356.533.5235.538161337طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةرضا محمد احمد السٌد8495

ناجح78.5604058.540277381714.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةرٌموندا نٌبل بخٌت عٌاد8496

ناجح7049.533.55131235381713.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةرٌهام احمد محمد السٌد8497

ناجح78604058.540276.5391713.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةرٌهام محمد السٌد محمود8498

ناجح65.545325329.522535171338طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةزٌنب حسن محمود احمد8499

ناجح79.560406040279.5371814.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةساره جرجس نعٌم رمزى8500

ناجح7554.5395938265.5311814.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةسحر محمد محمد محمود8501

ناجح735439.55938263.534181637طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةسعاد اسماعٌل محمد السٌد8502

ناجح80604059.540279.539181636طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةسما محمود طلب محمود8503

ناجح625325.55022212.534171537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةسماح محمد محمد حسن8504

ناجح48.533.52135.520.515930181638طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةشروق هاشم عوض هاشم8505

ناجح745938.55937267.5381816.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةشهد محمد احمد السٌد8506

ناجح63.546.52948.526.5214341614.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد رمضان عبدالكرٌم8507

ناجح72.556315732.524937171536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةشٌماء رمضان محمود8508

ناجح644831.555.528.5227.538171636طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةصباح كمال على حنفى8509

ناجح76563655.538261.537181737طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةفاطمه ممدوح دردٌر احمد8510

ناجح6445.526.5452520636181637طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةفرحه احمد عطٌت هللا فراج8511

ناجح684130.550.529.5219.537181636طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةفرحه محمود احمد رفاعى8512
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ناجح7757.5406037271.537181636طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةفردوس جمال محمد محمد8513

ناجح806040604028037171438طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمروه محمد محمود على8514

ناجح7142.530.5482621837171638طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمرٌم عبدالحلٌم السٌد عبدالحلٌم8515

ناجح68453050.525218.538171637طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمرٌم عزمى حسنى فرج8516

ناجح69.557.533.55733.525138171636طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمرٌم ناروز شفٌق داود8517

ناجح78.558.537583927138171636طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمرٌم نبٌل نسٌم شنوده8518

ناجح64.541.530522821637.51715.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمرٌم هانى حلٌم داوود8519

ناجح75.545.530.553.53323839151637طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمنار محمد عمر محمد8520

ناجح56372544.524.518737161538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمنال ممدوح محمد احمد8521

ناجح54.537.52236.520.5171331714.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمنى عبدالساتر محمود محمد8522

ناجح8058.54059.539277381715.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةمٌاده السٌد محمد السٌد8523

ناجح77.55739.55938.5271.534171538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةندا السٌد احمد عبدالحلٌم8524

ناجح6545264220.5198.537171638طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةندا السٌد محمد عبدالعزٌز8525

ناجح76.5573954.535.5262.536181736طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةندا عبده محمد عبده8526

ناجح7440.5304725.521737181737طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةندى احمد محمود رضوان8527

ناجح7960406039278391817.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةندى محمد عبدالعظٌم 8528

ناجح7949.538.55833.5258.538181738طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةندى مهدى محمد عبدالهادى8529

ناجح8059.5405736.527336171736طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةنورهان احمد عبدالجابر8530

ناجح72.546.53153.527.523132171736طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةنورهان تمساح ابوضٌف محمد8531

ناجح72.547.535.555.530.5241.534181737طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةهاجر عبده مكاوى السٌد8532

ناجح7342.534.550.530230.5331817.538طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةهبه رجائى عبدالستار رضوان8533

ناجح75.54632.549.523.5227321717.537طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةهبه ناصر عمران اعمر8534

ناجح71.552.535.555.537.5252.5371816.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةورده مصطفى حسٌن احمد8535

ناجح7043.528.54934225291717.536طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن سٌد عثمان احمد8536

ناجح58.5353534.525.5188.538161236طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف سالمان ابوالسباع8537

ناجح4836.523.53321.5162.532141435طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد محمد8538

ناجح6033.525.5352417835161234طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاحمد حمدى محمد عبد العزٌز8539

ناجح52.53525.53421.5168.5311510.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةأحمد فرغلى السٌد السٌد8540

ناجح6833.5343524194.5361611.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمود عٌسى8541

ناجح65.535.5293223.5185.5291611.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةارمٌا السٌد غبلاير عجاٌب8542ً

ناجح74.557375036254.536161236طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاسالم عادل ابوضٌف على8543

ناجح75.5564057.53926835161435طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاسالم على علٌش على8544

ناجح67.537.531.545.531213381512.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاسالم محمد عبد العزٌز على8545

ناجح58.536333525.518832161236طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةالسٌد محمد عبدالنظٌر محمد8546
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ناجح67.533273221180.529151234طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةجابر جمٌل عوٌس جبرة8547

ناجح61.53626.53526185271511.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةحسام بخٌت احمد على8548

ناجح54.53627.53227.5177.530161335طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةحسان اشرف على على8549

ناجح5036283426.5174.5291514.531طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةحسان عبد الناجى محمد حسان8550

ناجح5735.5303528185.5281814.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةطارق احمد احمد على8551

ناجح62.539283628.519432161536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةعادل احمد محمد محمد8552

ناجح48.5362233.52116130.51615.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةعادل جمٌل لبٌب مٌخائٌل8553

ناجح443820.533.52616228161531طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن محمد حسن على8554

ناجح5542.524.536.522180.532171535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن محمد خلف محمود8555

ناجح6046.53340.525.5205.535161335طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز احمد محمد عبدالوهاب8556

ناجح64333132.522182.537151436طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةعلى احمد عبد الحكم محمد8557

ناجح44.5392833.521.5166.5291611.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةعلى كرم على حسٌن8558

ناجح70.544374335229.5361712.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةعمر حماده عمر محمود8559

ناجح66.553404437240.535151635طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةعمرو محمد حمزه محمد8560

ناجح7758.539.549.538.526335161734طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةكرم رشاد عبد القادر حسٌن8561

ناجح7057.538.551.534.5252361715.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةكرٌاكوس ابو الغٌط امٌن غالى8562

ناجح49462736.526.5185351616.531طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةكرٌم بخٌت رٌاض بخٌت8563

ناجح51.549.528.54329201.5241514.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد احمد احمد عبد العزٌز8564

ناجح655538503624434161536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالنبى مغربى8565

ناجح525234.54530.521431171535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد السٌد عبد الحكم8566

ناجح6756.5375234.524732171535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد راضى على8567

ناجح59.554.530.539.529.5213.5301714.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد عبدالطٌف الراوى8568

ناجح5552.528.540.532208.5321814.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد بخٌت محمد محمد8569

ناجح52.548.530.541.527.5200.5311615.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد جمعه عبد الحلٌم على8570

ناجح5953.531.54528.5217.5311816.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد حسن احمد حسن8571

ناجح68.553.538.551.537.5249.5351816.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد خلف عزٌز الدٌن رفاعى8572

ناجح4950.5303628.519430171630طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد عبد هللا عبد الحلٌم السٌد8573

ناجح6249.531.54730.5220.534171531طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد محمود شٌبة الحمد عبد العال8574

ناجح50.544.5303927191331712.531طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمد محمود محمد عسكر8575

ناجح46.54533.5423019729161431طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمود احمد راشد على8576

ناجح43.545283727180.524181335طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمود الساٌح حسٌن قاسم8577

ناجح5140.53038.52718729171335طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمود زٌن العابدٌن محمد سعٌد8578

ناجح6552.535.546.529.522929171436طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمود سند محمد محمود8579

ناجح66.555385337249.5351715.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمود على جاد الكرٌم عبد ربه8580
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ناجح50.555.530.54127.520536161436طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمصرى خلٌل منصور خلٌل8581

ناجح555528.542.528209281715.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمصطفى كمال احمد على8582

ناجح59.550.53439.535.521925151134طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمعاذ عبد الناصر السٌد حسان8583

ناجح67523541.537232.5321611.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمكارٌوس مٌخائٌل نصحى عطاهللا8584

ناجح64.548.528.534.52920533161536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةهاشم محمد هاشم احمد8585

ناجح5843.522.53826.5188.5311714.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةولٌد عادل عبد السٌد احمد8586

ناجح4840.523.534.526.517327161136طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةٌسى صفوت نجٌب مٌخائٌل8587

ناجح48.537.521.534.527.5169.525171031طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةٌسى عٌاد جاد بسادة8588

ناجح5039.521.532.525168.5241811.533طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةٌسً كرٌم عوض ٌوسف8589

ناجح5138243325.5171.5261710.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةٌسً وجٌه دمٌان شنوده8590

ناجح65.5412740.52820233171334طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةٌونان نصحى عطا الـله توماس8591

ناجح47.5422336.52317227161436طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةازهار احمد سالم ابو الحسن8592

ناجح49.543.53034.522.518028171128طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاسراء خلف محمد خلف8593

ناجح7558405939271341714.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاسراء على محمد عبد الكرٌم8594

ناجح66.543304929.521828161535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاسراء محمد محمد على8595

ناجح73.546405538252.5361614.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاسماء احمد عبدهللا عطٌفى8596

ناجح60.543.531.540.526.5202.5291612.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاسماء محمد السٌد محمد8597

ناجح71.558.539.55238.5260331715.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةآالء احمد فاروق مرسى8598

ناجح725534.544.536242331614.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاآلء حسن محمد محمد8599

ناجح663731.53924197.534151235طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةامنٌه خلف ابو العال بخٌت8600

ناجح51.539.53037.524.5183321512.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةامٌره احمد عمر محمد8601

ناجح66493045.527217.5321510.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةامٌره بخٌت محمد محمد8602

ناجح75.5574050.539262361415.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةامٌره عبد الـله عبد النعٌم احمد8603

ناجح71.5543953.536.5254.534141535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةانتصار محمد عبد الموجود حسن8604

ناجح67.54731.54325.5214.534141234طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةانجى دسوقى خلف عبد الـله8605

ناجح7452385338.5255.5361512.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةاٌمان كرم عبدالحلٌم على8606

ناجح58.537344432.520633171336طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةدمٌانه الضبع بطرس مٌخائٌل8607

ناجح5237.53135.52317929171334طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةدٌنا السٌد انور حسن8608

ناجح64472943.530213.5351712.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةدٌنا العشرى عبدالعال عبدالساتر8609

ناجح7057.5284033.522937161535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةرانٌا خالد خلف شافع8610

ناجح6240.5355039226.535161335طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةرندا احمد سالم ابو الحسن8611

ناجح73483456.539250.534161436طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةروز اٌمن رمزى ذكى8612

ناجح6548314232.5218.5331615.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةسهام ماهر عبد الحفٌظ سلٌم8613

ناجح7350405338254381514.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةشذى مصطفى فاروق مرسى8614
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ناجح72.54233.54735.5230.5371614.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةشٌرهان احمد عبد العزٌز احمد8615

ناجح52332732.521.516632151434طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد عبد الحلٌم عبد الرحمن8616

ناجح73.549.5344536.5238.538151335طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةصفٌه عادل ابراهٌم محمد8617

ناجح6236.53040.52919837161336طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةعبٌر عبد المحسن احمد عبد المحسن8618

ناجح6746.535.539.536.5225361612.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةفاطمه السٌد عبد الحلٌم عبد الرحمن8619

ناجح6642.53447.534224331512.536طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةفاطمه كرم صدقى عبدهللا8620

ناجح6645.53443.535.5224.535161335طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد خلف محمود8621

ناجح63.5543854.53824834161435طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةفٌفٌان اسطفانوس عبدهللا اسطفانوس8622

ناجح574034.541.53220534161336طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةقمر السٌد احمد محمد8623

ناجح72.556405039257.533161434طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةلبنً خالد ابراهٌم غالى8624

ناجح56.538.534.546.53421039161336طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةلٌلى صدٌق عبدالخٌر صدٌق8625

ناجح76.55736.547.539.525739161535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمروة علم عبد الحفٌظ سلٌم8626

ناجح42.53630.5392817633151334طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمرٌم ابراهٌم بخٌت فهٌم8627

ناجح71.55238.55539.5256.532.5161535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمرٌم مسعد وهبه ٌوسف8628

ناجح704733.55435239.538161236طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمنار صالح عبده محمد8629

ناجح74.5453748.53624138161334طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمنار على محمود احمد8630

ناجح75.55937.5523826237141236طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمنال اشرف ابراهٌم امان8631

ناجح56.53928.536.526186.532161335طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمنى ناجح لطفى عبد المتعال8632

ناجح53.536344631.520131151335طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمٌاده محمد بخٌت احمد8633

ناجح63.533314530202.535161336طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةنجالء احمد السٌد احمد8634

ناجح61.5323446.53220633161234طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةنجوى عادل احمد محمد8635

ناجح63.534.535.55031.521536161436طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةنجوى كرم ماهر عبادى8636

ناجح60.53332.54829.5203.5331412.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةندا شربٌنً عبد الباسط محمد8637

ناجح7556.5405838.5268341511.534طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةندا همام عباس احمد8638

ناجح6537.5363727202.535161335طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةنعٌمه عبدالعال محمد عبدالعال8639

ناجح48.532.526.53524.516724161336طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةهاجر السٌد شرفوط السٌد8640

ناجح603433392619230141434طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةهبه حسٌن محمد حسن8641

ناجح5135.5283320.516831161336طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةهٌام السٌد جمعه السٌد8642

ناجح59.5403534.531.5200.5311614.535طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا اٌمن عوٌس جبره8643

ناجح50.547.5335033.5214.533171736طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنابراهٌم حسن السٌد محمد8644

ناجح45452747.533197.532141535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد احمد ٌاسٌن نصرالدٌن8645

ناجح5146.53150.53921836171734طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد السٌد احمد عبد الظاهر8646

ناجح514736.55039223.534171736طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد بخٌت محفوظ بخٌت8647

ناجح47453048.535205.529171536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد جمال على احمد8648
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ناجح57.54231.548.533212.532171736طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد حسن عباس احمد8649

ناجح46413449.536206.531141535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد حمدي محمود احمد8650

ناجح5045.53249.537.5214.528151634طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد عبد العزٌز سالمان عبد الرحمن8651

ناجح594933493822833151736طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد عبدالاله عبد العال السٌد8652

ناجح46.545.53151.537211.533141636طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد على احمد محمد8653

ناجح46.541304833198.533141634طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد على احمد محمود8654

ناجح46.548.5365135.5217.533141234طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد فتحى عبدالحلٌم محمود8655

ناجح4846.530.55328.5206.535141536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد ماهر عمار الدودة8656

ناجح6357.538.55638.5253.5351717.535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد محمد باشا السٌد8657

ناجح6251.5374935.523535171634طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد محمود على محمد8658

ناجح6859.5385639260.533171736طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد ناصر انور محمد8659

ناجح484930.54428199.530171735طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناسامة عبد هللا محمد عمر8660

ناجح60.554.536.55338242.536141736طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناشرف محمد وزٌرى محمد8661

ناجح53.54731.551.532.5216341417.534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنالبدرى اٌمن محمود مهدى8662

ناجح57.5503453.53723233171636طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنالزهرى احمد محمد الزهرى8663

ناجح604833.55237.5231321515.536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنالسٌد السٌد محمد السٌد8664

ناجح52.5452846.53220432151634طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنالسٌد بخٌت محفوظ عرابى8665

ناجح52.546.53249.537217.532141435طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنامٌر خالد حلٌم عالم8666

ناجح49.545.532.552.53121131151433طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناٌهاب محمد محمود بلوزى8667

ناجح54.54327.552.535.521331131434طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنبخٌت السٌد بخٌت احمد8668

ناجح49.541.525.548.533.5198.5331314.536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنبهاء محمود محمد محمود8669

ناجح5751.532.5553823434151535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنحازم احمد محمد محمد8670

ناجح6151.536.55638.5243.534151436طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنحسام على عبدهللا محمد8671

ناجح61603854.536249.538151634طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنحسام محمد السٌد احمد8672

ناجح50.547.5245136.5209.531151433طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنحسن بخٌت احمد عبد العال8673

ناجح64.55037.5483823834161534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنحسن بخٌت محمد منازع8674

ناجح625136.553.537.5240.534151536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنحٌدر ممدوح احمد محمد8675

ناجح6950.5315037237.533151535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنخالد احمد محمد رٌاض8676

ناجح675131.55639244.533161634طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنرأفت اٌمن احمد على8677

ناجح586038533624531151734طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنرحٌم احمد على ادم8678

ناجح70.553.536.556.537.5254.533171536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنزٌاد محمد احمد بخٌت8679

ناجح4956.534.551.539230.535171534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنشهاب اشرف على محمود8680

ناجح6255.5365638247.5331514.535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنشهاب السٌد بخٌت على8681

ناجح7253.53754.538255331615.533طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنشهاب على عبدالعلى عمر8682
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ناجح60.5473050.536224311314.534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنطارق مهنى عبد العال مهن8683ً

ناجح47472749.530200.525151436طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن حمدى على محمد8684

ناجح48.546274934204.533141536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعبد السالم عبد الرزاق ابراهٌم سلمان8685

ناجح474532.548.528.5201.533141435طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن عاطف عبدهللا محمد8686

ناجح6047.53350.538.5229.533131534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعبدهللا احمد همام ٌونس8687

ناجح6352.5355438.5243321617.536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعربً بخٌت علً حسن8688

ناجح6551.5375038.5242331716.532طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعز عبده على محمد8689

ناجح454526.54832.5197281417.536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعز محمود محمد عبدالرسول8690

ناجح68.547.53551.537.5240311517.534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعالء حب النبى على حب النب8691ً

ناجح5346.53350.537.5220.5291516.536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعلى احمد محمد على8692

ناجح53.54532.545.533.521033131735طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعلى السٌد على محمد8693

ناجح53.54533.550.536218.5331317.535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعلى حسن حسانٌن على8694

ناجح58.54533.552.535.5225311517.533طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعلى صابر محمد عز العرب8695

ناجح6147.532.55238.5231.533171734طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعلى محمد احمد محمد8696

ناجح63.55133.55238238331717.536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعلى محمد عبد العال منازع8697

ناجح6348.534.55238236331517.534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعلى محمد محمد طٌفور8698

ناجح51.547325133.5215331417.536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعلى ٌاسر على محمد8699

ناجح554536.551.536.5224.5301517.536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعماد على على موسى8700

ناجح71.5503555.539251331717.535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعمر احمد السٌد عمر8701

ناجح6337325336221341716.533طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعمرو عبد الرحمن احمد محمد8702

ناجح66.55036.55635244301716.534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنفارس هاشم عبد الرسول عبد الاله8703

ناجح55.550.53250.538226.532151736طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنكرٌم بخٌت على احمد8704

ناجح53.54926.54737213311317.534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنكرٌم محمد عطاالكرٌم احمد8705

ناجح58.551.533.550.537.5231.5331417.535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنماذن عالء سالمان سلٌم8706

ناجح75.550.536.553.539255321417.536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد ابو الحدٌد عطٌه احمد8707

ناجح46433050.537206.5321517.533طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد عبدالرحٌم احمد8708

ناجح58.55037.553.539238.5341617.536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد أحمد علً عل8709ً

ناجح5247.53350.535.5218.5331515.537طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد بخٌت نوح محمد8710

ناجح5946.53045.53621731131535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد حمدى السٌد ابوضٌف8711

ناجح755435563225233131933طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد حمدي محمد ابوضٌف8712

ناجح71.556.53648.538.525133171536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد خالد اسماعٌل حسن8713

ناجح56.548.531.546.53021333141535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد سعٌد احمد عبدالمنعم8714

ناجح6551.533.55039.5239.5331416.534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد عزت بخٌت السٌد8715

ناجح5947.5335039228.533151535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد عطا احمد محمود8716
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ناجح7154.5365639.5257331516.534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد على محمد موسى8717

ناجح6151.53450.534.5231.531161635طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد محمود احمد موس8718ً

ناجح4539.53250.534201311416.536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد ناجح محمد احمد8719

ناجح67.555.534.55338.5249321616.534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد ناصر محمد محمد8720

ناجح7054.5354838245.533171532طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد نصر الدٌن احمد عزالعرب8721

ناجح525034.54635.521831121536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمود السٌد محمد محمد8722

ناجح7556385632257381417.535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمود حسن محمد محمد8723

ناجح68.555.535493924730171533طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمود عادل فرغلى سلٌمان8724

ناجح5853.5355137.523530171534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمود عزت محمد عبدالرسول8725

ناجح59.554.534.550.538.5237.533161535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمود فتحى محمود ابراهٌم8726

ناجح61.553.538.55537245.532141636طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمود محمد أحمد محمود8727

ناجح56513448.537.5227331416.534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمود محمد محمد على8728

ناجح63.551.533.55037.523633161535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمدحت حمدى احمد بخٌت8729

ناجح50.548.5304833210331514.533طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمروان عبدهللا دروٌش محمد8730

ناجح5340.531.5473420632131634طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمصطفى احمد حمودة احمد8731

ناجح59.546.533.54734.522133141536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمصطفى محمد احمد احمد8732

ناجح63.56033.5523624533171435طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمصطفى ناصر شومان احمد8733

ناجح64.549.5314736228311414.534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمصطفً محمود محمد عبد العال8734

ناجح71.554.5385738.5259.534141635طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنموسى مدحت موسى محمد8735

ناجح6150.535.550.538.523633141536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمؤمن عبد الناصر بخٌت السٌد8736

ناجح51.547.53042.535.520732141534طهطااشطورة االعدادٌة بنٌننبٌل عادل عطٌه احمد8737

ناجح48.553.531.547.53821933141533طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنهانً بكار محمد محمود8738

ناجح7050.5324737.523728131535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنولٌد منازع محمد منازع8739

ناجح5243.5344636.521230131536طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنٌاسر بخٌت عبد هللا محمد8740

ناجح6551.533.547.538.523631141535طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنٌوسف حسن احمد عٌسى8741

ناجح72.557.535.54931245.534161435طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاحمد احمد ابوالنصر عابدٌن8742

ناجح7357.54052.53926232161335طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاحمد بخٌت محمد قرون8743

ناجح76.5574056.540270321414.535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاحمد حسن احمد محمد8744

ناجح7459405039.5262.5331212.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاحمد عبدالمنعم على عبدالمنعم8745

ناجح77.55839.556.540271.533131435طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاحمد محمد على محمد8746

ناجح796040604027934131436طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاحمد ٌاسر احمد ابو طالب8747

ناجح8058406040278351414.535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاحمد ٌاسر احمد احمد8748

ناجح7959.537.559.539274.536141536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةادهم محمد احمد عمر8749

ناجح80604049.537.5267381614.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةادهم محمد قلفاوى على8750
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ناجح79.56039.5483326036161436طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاسامه احمد عبدالمغٌث محمد8751

ناجح8059405939.5277.537161436طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاسامه محمد على محمد8752

ناجح7056.54049.534250351611.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةالحسن فتحى بخٌت موسى8753

ناجح77.557405340267.536161436طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةبشار شرف الدٌن سعد محمد8754

ناجح80604059.539.527937151436طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةبشٌر بخٌت على على8755

ناجح806040594027938161436طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةبهاء الدٌن احمد عبدالمطلب محمد8756

ناجح806040594027937161336طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةحسن احمد بخٌت احمد8757

ناجح8059.5405839276.539151335طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةحسن محسن على محمد8758

ناجح8052.5405037259.5381612.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةسلٌم محمد سلٌم عباس8759

ناجح77.560405840275.534171735طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةشهاب الدٌن ماهر الدٌب احمد8760

ناجح7959.5406040278.5351716.535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةضٌاء السٌد محمد محمد8761

ناجح72.552.5405740262351515.535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةطه عبدهللا طه على8762

ناجح73.5454057.537253301715.535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةعاصم ماهر محمود اسماعٌل8763

ناجح75.5494058.540263371614.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةعبدالرحمن حاتم محمود سلٌمان8764

ناجح77.5524056.54026636161536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةعماد فرج عبدالاله السٌد8765

ناجح79.553395840269.536161635طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةعمر خالد عمر على8766

ناجح76.556.54057.540270.536151536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةفارس محمد عبدالعال على8767

ناجح78.558405839.527436151436طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمحمد السٌد ابوالفضل عبدالحكٌم8768

ناجح7956.54058.540274351715.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمحمد السٌد عبدالمغٌث محمد8769

ناجح8059.5406040279.5351616.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمحمد حافظ محمد احمد8770

ناجح8059.54059.540279351415.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمحمد حسن احمد محمد الخطٌب8771

ناجح76.555.5405839.5269.5351615.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمحمد رفعت عبدالرؤف عبدالعال8772

ناجح79.5544059.539272371314.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمحمد محمد على احمد8773

ناجح68.5454043.537.5234.5341514.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمحمود عبدالباسط السٌد محمد8774

ناجح7750.5405937.526436151535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمحمود على محمد محمد8775

ناجح77.553406039269.5361614.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمصطفى محمد السٌد عبدالكرٌم8776

ناجح75.559.54059.539273.535141335طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةهشام سالم محمد احمد8777

ناجح7658.54054.54026936161436طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةهشام محمد عبدالحمٌد محمد8778

ناجح8060405740277371715.535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةٌوسف ٌاسر مهدى كبارى8779

ناجح8060406040280371616.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةابتهال محمد احمد محمد8780

ناجح74.55738.551.533254.537151635طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاسراء على محمود على8781

ناجح80584056.539273.537161736طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاسماء احمد السٌد محمد8782

ناجح7255.53956.538.5261.537161635طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاسماء احمد محمد احمد8783

ناجح7353.539.542.532240.535161636طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاسماء ٌاسر احمد احمد8784
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ناجح7960406040279371616.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاالء بخٌت عبدالمنعم محمود8785

ناجح76594054.538267.5371616.535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةالفت سمٌر احمد السٌد8786

ناجح734639.53926223.5371516.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةامٌره عبدالرحمن احمد عبدالرحمن8787

ناجح77.556.538.549.534.5256.537161736طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاٌمان عبدالعال على محمد8788

ناجح806040604028037171736طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاٌمان محمد احمد احمد8789

ناجح8059.54059.54027937151736طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةاٌه على شاكر عبدالوارث8790

ناجح7956.539.555.538.5269341516.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةحسناء محمد احمد كبارى8791

ناجح745238453224136151736طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةدعاء عادل زكى احمد8792

ناجح7957405338.5267.535161636طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةدعاء عبدالاله عباس عباس8793

ناجح7859.5406040277.537161736طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةرانٌا عبدالباسط محمد سلٌمان8794

ناجح7154.538.544.538.524737161735طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةرحمه السٌد احمد بخواجى8795

ناجح8060406039.5279.5361614.535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةرٌهام عبده محمد محمد8796

ناجح806040603927935161535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةزهوه فتحى السٌد محمود8797

ناجح74.551.538.54532241.5341614.535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةسلوى عادل على السٌد داود8798

ناجح765639.555.53826533161436طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةسناء على بخٌت على8799

ناجح765537.55633257.536161336طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةشروق شوكت محمود محمود8800

ناجح75.557.537593326236141336طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةشرٌن السٌد عبدالمجٌد احمد8801

ناجح7859.539.553.533.5264311614.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةشهد عبدالمنعم على عمر8802

ناجح77.559.5406038.5275.5381612.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةشٌماء السٌد احمد السٌد8803

ناجح76.5604059.53927537161336طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةشٌماء السٌد عثمان احمد8804

ناجح79583959.536271.5341412.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةضحى فهمى محمد احمد8805

ناجح7657.5395035257.536131436طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةغٌداء احمد بخواجى بخواجى8806

ناجح776039.55938.527435161636طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمنة الرحمن احمد محمد موسى8807

ناجح75.556.54054.532258.535151336طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمها احمد محمد فراج8808

ناجح73.556.534.545.530240321414.535طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةمها محسن زٌن العابدٌن السٌد8809

ناجح76.5603953.536265331514.536طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةنجالء فتحى ابراهٌم عباس8810

ناجح75.559.538.554.535.5263.533161436طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةنسمه حسن على محمد8811

ناجح77.5604052.53726733141235طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةنورا محمد احمد محمد8812

ناجح79604059.539.527838171735طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةهاجر على موسى جاد8813

ناجح806040604028037171435طهطاالسالم االعدادٌة المشتركة بشطورةهدٌر عبدالعزٌز احمد احمد8814

ناجح74.55739.553.534258.535191936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابراهٌم على محمد السٌد8815

ناجح78.560406038.527738182036طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد اشرف محمد ابو المحاسن8816

ناجح806040604028039172037طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد الجارحى ابراهٌم محمد8817

ناجح796040603927840182035طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد حسن نصر الدٌن حسن8818
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ناجح72593959.538267.540181936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد حسٌن احمد احمد8819

ناجح76.5604059.53827440191935طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد سالمه محمد محمد8820

ناجح796040604027940191936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد عبد المنعم احمد عبد المنعم8821

ناجح766038.559.53927337171935طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد عطٌه نور الدٌن عطٌه8822

ناجح76.56038.559.537.5272371718.534طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد محمد محمد احمد8823

ناجح8060406040280401918.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد محمود عبد الحكٌم محمود8824

ناجح69.560395430.5253301618.534طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسامه اسماعٌل محمد محمد8825

ناجح7560405633.5264.5361619.538طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسالم السٌد احمد السٌد8826

ناجح78.560406040278.537171936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةإسالم علً أحمد محمد8827

ناجح78604058.536.527335191936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاشرف عبد الناصر عبد العال احمد8828

ناجح76.56039.5603927538182034طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاالمٌر خالد اسماعٌل حسن8829

ناجح8060406039.5279.538182038طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةبسام احمد ابراهٌم محمد8830

ناجح75.5604054.53726733182038طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةبهاء احمد السٌد محمد8831

ناجح71.5603959.532.5262.5331719.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحازم فرج صدٌق محمد8832

ناجح76604055.531262.5361717.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحسن وائل السٌد محمد8833

ناجح7860406039.5277.531181936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحسٌن محمد احمد احمد8834

ناجح806040604028035182034طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحمدي احمد احمد عبد الرحٌم8835

ناجح75.56038.55331.5258.534171938طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةخالد السٌد على على8836

ناجح7555.5375132.5251341817.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةخالد علً حسن محمد8837

ناجح7859.538.556.530262.536181935طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةخالد ٌوسف محمد محمد8838

ناجح78.56039.56038.5276.537181937طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسعٌد السٌد احمد محمد على8839

ناجح80604059.540279.5381918.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشرٌف محمود احمد محمد8840

ناجح72.555.535.549.525.5238.531171638طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةصادق بخٌت علً حسن8841

ناجح75.560406037272.539182036طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةطه عادل عبد المعتمد عمر8842

ناجح77.560406038275.539182036طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعاصم محمد احمد محمد8843

ناجح73.560406040273.5391819.534طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد الرازق حسن ابراهٌم احمد8844

ناجح72.5603759.530.5259.5361817.534طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد الرحمن ابراهٌم على فهم8845ً

ناجح7758.54059.53527034171735طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد الرحمن السٌد عمر محمد8846

ناجح63.55837.55736.5252.534161836طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد الرحمن على احمد محمد8847

ناجح78.559.536.55938.5272331816.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد الرحمن عٌسً محمد احمد8848

ناجح72533545.531236.5301515.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد الرحمن كاظم حسن عٌسى8849

ناجح72.557345230.5246391516.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد الرحمن محمد صالح محمد8850

ناجح66.5552741.52621636151635طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد الرحمن مصطفى شاكر محمد8851

ناجح7451.5365331245.537161736طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد العال حازم عبد العال سالم8852
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ناجح77.55939.5593827339161634طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد العزٌز محمد عبدالحفٌظ عبدالرحمن8853

ناجح70453754.533.5240371515.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلى السٌد محمود احمد8854

ناجح7760406039.5276.539151638طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلى حسن على احمد8855

ناجح76.553.54057.531258.537171636طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلى محمد احمد محمد عبد العال8856

ناجح73563957.532257.5311615.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلى محمد على محمد8857

ناجح74533547.528.5238321515.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلى محمود محمد عبد العال8858

ناجح7960386040277381615.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلً ناصر أحمد محمد8859

ناجح70.54735.55434.5241.534161536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد اشرف محمد السٌد8860

ناجح7558.538.556.532260.5351615.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد حسنى محمود احمد8861

ناجح65503548.528226.537161537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد راشد محمد السٌد8862

ناجح76.55738.55834.5264.5391615.538طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد رشاد حسٌن محمد8863

ناجح72.546.5335325.5230.5381315.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد شلبى عبدالمعتمد عمر8864

ناجح7454.5386034.5261361615.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد طارق محمد احمد8865

ناجح76.555405835.526537161636طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد عبد الحفٌظ محمد حسن8866

ناجح73513748.534.5244371616.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد عبد العال أحمد عبد العال8867

ناجح796040604027935161735طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد عبد العال السٌد عبدالحافظ8868

ناجح74.554.54058.537.5265401616.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد عبد هللا عزوز بخواجى8869

ناجح74.5543951.533.5252.535161636طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد عبد الـله محمود محمد عزوز8870

ناجح75.553.5395433255361615.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد عالء محمد على8871

ناجح76.56039.559.537.527336151835طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد على محمد احمد8872

ناجح735439563525737151836طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد على محمود محمد8873

ناجح77.5603859.53927432161834طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد عماد على ابوضٌف8874

ناجح67.557.538.55129.524432161736طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود احمد احمد عبد العال8875

ناجح75.555.537.55134.525438161935طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود احمد عبد الحكٌم محمود8876

ناجح73.55939.55937.5268.535161938طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود بخٌت احمد احمد8877

ناجح75.555.538.558.53826637161934طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود حسن محمود على8878

ناجح74.554.538.55637260.5401619.534طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود طه محمود محمود8879

ناجح74.556405937.5267361619.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود عبد العزٌز محمد احمد8880

ناجح7958405938.5274.5391619.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود عصام الدٌن محمود فهم8881ً

ناجح7757.54059.537.5271.537161936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود على احمد محمد8882

ناجح67.5453444.526.5217.534161636طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمروان السٌد احمد محمد8883

ناجح72544057.536.5260371519.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمصطفى عباس سلٌم عباس8884

ناجح69.547355533239.536161937طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمصطفى محمد كامل محمد8885

ناجح765533.555.535.5255.538152036طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمؤمن السٌد احمد محمود8886
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ناجح66.556335533243.536151936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةولٌد اشرف صدٌق محمد8887

ناجح696039.55939.526737152034طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌوسف عبد هللا عبد الرحمن احمد8888

ناجح7959.538.559.540276.540152036طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌوسف علً محمد راض8889ً

ناجح776040583827339152037طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسراء احمد على السٌد8890

ناجح74.557.538.55536261.5381518.538طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسراء عالء محمد السٌد8891

ناجح73.557.539.557.535263381518.538طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسماء احمد احمد بخٌت8892

ناجح7455.539.554.533.525740151838طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسماء محمد سٌد محمد8893

ناجح76.5594057.538.5271.5401518.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةافنان محمد زٌن العابدٌن محمد8894

ناجح74.553.54053.537.5259371516.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامانى عمر احمد حسن8895

ناجح74.55539.554.534.5258371718.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامانى عمر عطٌه سلٌم8896

ناجح7657.5405738.5269371618.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامٌره محمد عبد الحلٌم جاد الكرٌم8897

ناجح79604059.539277.540151936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌناس نصرالدٌن محمود محمد8898

ناجح72.549.53754.533.5247391517.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌه احمد محمد حلبى8899

ناجح7656.5405736.526638191937طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةبسمه عبد الكرٌم احمد عبد الكرٌم8900

ناجح8059.5405940278.5391919.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةتسنٌم بخٌت محمود على8901

ناجح765839.557.538.5269.5381818.538طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةتسنٌم زٌن العابدٌن احمد عبد العال8902

ناجح76.5594057.53927239181936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةجهاد الخطٌب جاد الكرٌم محمد8903

ناجح75.551.539.554.53825932181936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةجٌهان احمد عادل احمد8904

ناجح8060406039.5279.5381919.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةجٌهان احمد على احمد8905

ناجح786040604027839192037طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحبٌبه عمر محمود عمر8906

ناجح7457.5405738266.5331819.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةدنٌا محمد على السٌد8907

ناجح7555.5404129.524135181936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةراندا احمد صالح محمد8908

ناجح79.5604059.539.5278.5381818.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرانٌا عادل احمد احمد على8909

ناجح7957405834.5268.5401918.538طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرحمه احمد على الدٌن على الدٌن8910

ناجح765739.559.537.5269.538191936طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرضوه عطا عبدالعال محمد8911

ناجح8059.5406040279.5391818.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرغد عمر محمود محمد صدٌق8912

ناجح8059.5406038277.5391918.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرٌنادا اٌمن محمد ابو المحاسن عبد العاط8913ً

ناجح75.5514059.536.5262.5391818.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرٌهام احمد على حسب النبى8914

ناجح7858.54059.538.5274.5401917.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرٌهام السٌد محمد احمد8915

ناجح76.560406039.527638191937طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةزهراء اشرف احمد على حسن سرور8916

ناجح72.554.538.55331249.5371917.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةزٌنب هشام محمد عبد الحافظ8917

ناجح7760405939275371818.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسلمى عبده محمد حموده8918

ناجح806040604028040171736طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشاهنده حنفى محمود على8919

ناجح70.552.539.55934.5256391817.535طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشروق احمد على حسب النبى8920
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ناجح77584059.538.527338171838طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشهد محمد قبٌصى محمد8921

ناجح79.560406039.5279381718.538طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشٌماء على احمد على8922

ناجح79.546.54057.532255.5371818.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشٌماء فتحً السٌد عل8923ً

ناجح7758405937.5271.540181736طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةصفاء عماد اسماعٌل اسماعٌل8924

ناجح8060406040280391917.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعائشه شعبان عبد العاطى محمد8925

ناجح80604058.538.527737171737طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعال عبد الحافط بخٌت محمد8926

ناجح7452.538.556.533.5255331616.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلٌه السٌد صابر السٌد8927

ناجح7757.5394337253.533181636طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمرٌم خالد محمود ابراهٌم8928

ناجح78.560406039.5278391917.538طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنار حمدى عبد الرحٌم برعى8929

ناجح78.560405939276.539191738طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنار محسن على السٌد8930

ناجح7960406040279391918.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنة هللا عادل احمد السٌد8931

ناجح7853.5405735.5264401718.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنى خالد فرغلى سلٌمان8932

ناجح76604059.539.5275391718.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمٌادة احمد عبد الغنً محمد8933

ناجح77574054.539.5268381818.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمٌاده احمد محمود محمد8934

ناجح7557.5385636262.5381818.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةندى حمدي ابو الفتوح رضوان8935

ناجح79.560406040279.5391818.538طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنسمه عمر عبد الرحٌم برع8936ً

ناجح7457395734.5261.5401518.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنهله فتحً محمد احمد8937

ناجح63.5403539.526204391819.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورا احمد احمد عبد الجواد8938

ناجح72553857.531253.5351718.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورا على محمد محمد8939

ناجح79.560406040279.5381919.538طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورا محمد موسى السٌد8940

ناجح73.557.537.551.536.5256.5381819.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان جمال على احمد8941

ناجح75.5563855.536.5261.539181937طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان عبده احمد احمد8942

ناجح7458.53754.53425835181937طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهاجر بخٌت محمد موسى8943

ناجح75.55538.557.530256.538171937طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهاجر عبد الرحمن احمد عبد العال8944

ناجح69.550.538.545.530234391818.536طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةوفاء على محمود احمد8945

ناجح7148.538.547.529234.539181937طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةوالء على محمود احمد8946

ناجح75.549.538.556.538.5258.5361818.537طهطاشطورة االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌارا بخٌت احمد على8947

ناجح76.558.54053.537265.5361718.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاحمد خالد احمد محمد الخطٌب8948

ناجح74.559405738268.5371618.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاحمد عبد هللا احمد مسلم8949

ناجح76594053.539.526837191739طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاحمد عبده احمد بخٌت8950

ناجح77.558.539.554.540270391816.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاحمد كرم محمود عبد العال8951

ناجح7257.536.55039.5255.537191739طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاسالم احمد على احمد8952

ناجح7555.539.5523625838181739طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاسالم بخٌت عبد الصمد مكى8953

ناجح76.557395139262.538181738طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىالبشٌر محمود احمد محمد8954
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ناجح7354.53849.537.5252.537171738طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىبخٌت شرموخ محمد احمد8955

ناجح755430.54837.524537171738طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىجمال أحمد حب النبً حب النب8956ً

ناجح71.5512848.536235351816.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىجمال عٌسى حسن عٌسى8957

ناجح7856.5405739270.539181839طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىحازم احمد حسانٌن عبد القادر8958

ناجح67.553355236.524435171738طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىحسام احمد محمد عمركبكب8959

ناجح78.559.540554027336191738طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىحسام الدٌن محمود محمد احمد8960

ناجح72503047.538.5238371716.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىحسام حمدى السٌد احمد8961

ناجح67.5583849.539252361717.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىحسن محمد على عمر8962

ناجح605835.550.538.5242.536171739طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىزٌاد خالد دردٌرى عبد المغٌث8963

ناجح7056.537.547.539250.536191738طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىزٌاد شبٌب ابو الفضل محمد8964

ناجح72.5594054.53826438181739طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىزٌاد على محمد على8965

ناجح61.5543650.535237331717.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىسعد احمد على احمد8966

ناجح72.5583955.538.5263.540191838طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىشرٌف اٌمن السٌد محمد8967

ناجح76.5543754.537.5259.5381717.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىصالح الدٌن محمد محمود محمود8968

ناجح775840583727038191838طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىطارق صالح محمد موسى8969

ناجح74.55337.552.533.5251391916.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعبد الكرٌم مرتضى محمد الزهري8970

ناجح74.557.539.55438263.5381816.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعبد هللا صا بر احمد عطٌة8971

ناجح7154.5345135.5246361715.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعبد هللا صابر عبد هللا حلب8972ً

ناجح6947.5315138.5237351716.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعبد هللا عمر محمد محمود8973

ناجح74.559.54058.539.5272351816.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعالء فتحً احمد على8974

ناجح7556405737.5265.5361816.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعلى حسن احمد محمود8975

ناجح72.54537.547.530232.5331815.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعلى محمد محمد على8976

ناجح74.5523852.537.5254.5381715.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعمرو احمد البدري عبد الحافظ8977

ناجح8060406040280361816.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحسن احمد محمد عبد المطلب8978

ناجح74.556.536.554.53025236181739طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد احمد وهبى راضى8979

ناجح73.558.53955.538.5265341716.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد اشرف محمد محمد8980

ناجح74553856.537.526138181839طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد القرٌاتى احمد احمد8981

ناجح7354.536.55839261381817.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد امٌن محمد عبد الحافظ8982

ناجح78604059.538.5276371818.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد اٌمن محمد عبد الحافظ8983

ناجح7758.5405737.5270371916.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد حمدى عبد المجٌد احمد8984

ناجح6645355030226351715.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد خالد فهمً احمد8985

ناجح7247.536.553.531240.5351815.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد خالد محمد حسٌن8986

ناجح74.555395837.5264361615.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد رشاد احمد عبد الجابر8987

ناجح71.556.5405835261381716.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد عادل السٌد محمد8988
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ناجح695137.55730.524538171539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد عبد الحمٌد محمد عبد الحمٌد8989

ناجح7347.538.553.535.5248391717.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد عثمان احمد عثمان8990

ناجح7658395937269341717.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد محمود خلف محمود8991

ناجح745739.55825253.5341817.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد محمود عبد الحافظ محمد8992

ناجح77544056.539266.537171838طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد محً الدٌن ابراهٌم محمد8993

ناجح7858.5405940275.5361818.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمد ٌحٌى عبدالرؤف عبد الرؤف8994

ناجح78.559.54058.540276.5371818.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمود السٌد فرج على8995

ناجح75.55539.556.535.5262361617.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمود عاطف احمد عمر8996

ناجح77.557405839.5272391618.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمحمود محمد عبدة محمد8997

ناجح7757.5405836268.537181939طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمصطفى ناصر موسى محمد موسى8998

ناجح715435.552.53024335181839طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمهاب عمر محمد احمد8999

ناجح7357.538.558.527254.537191538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىازهار عبد النعٌم احمد عبد النعٌم9000

ناجح62.540.536.541.52220333181538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاسراء احمد عبد هللا عبد العال9001

ناجح75543853.529249.540181738طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاسراء على محمود محمد9002

ناجح74.55438.5523625539201839طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاشرقت خلف السٌد حسن9003

ناجح69.547.535532823336171539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاصالة محمد ابو العال محمد9004

ناجح76543858.539.526638171639طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاالء زٌن العابدٌن على محمد9005

ناجح80594059.540278.539181738طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاالء ناصر الدٌن محمد عرفات9006

ناجح70.541374224214.537181539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىامال احمد سلٌمان احمد9007

ناجح7145.53648.526.5227.5391915.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىامنٌه على ابوزٌد على9008

ناجح64413646.527214.538181438طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىامٌره محمد السٌد على9009

ناجح785540593927138191739طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىانغام محمد محمود جاد الكرٌم9010

ناجح6858.5364624.5233401819.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاٌه صابر محمد فراج9011

ناجح6453.534.545.525222.5381817.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىاٌه وائل حنفً محمود9012

ناجح7459.5395939270.540181938طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىبسمه محمد بخٌت عطٌت هللا9013

ناجح74.555384126.5235371818.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىجٌهان فاٌز حسٌن محمد9014

ناجح72.559.54055.530.525840181739طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىحبٌبة عبد هللا على ٌوسف9015

ناجح60.55538.54726.5227.540181838طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىحسناء احمد محمد محمود9016

ناجح76.558.539.552.535262391817.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىحماس محمود محمود احمد9017

ناجح6957394729.5241.540181839طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىحنان اشرف محمود احمد9018

ناجح68.554.538.54028229.5401915.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىحنان محمد على عبدالمنعم9019

ناجح66.558.537.540.52723040191838طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىخلود خالد سٌد عباس9020

ناجح76.559.54048.534.525939181838طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىدالٌا عمر مسعود محمد9021

ناجح75.5574054.535.5262.5391918.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىدعاء على خلف عبد الحلٌم9022
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ناجح62.551314123208.5391717.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىراندا ناصر احمد جاد الكرٌم9023

ناجح75.555.540583926837181938طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىرحمه عبد المنعم محمد على9024

ناجح775840563526639181838طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىزهوه احمد محمود اسماعٌل9025

ناجح77.559.54056.539272.5391919.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىسماح حنفى على محمد9026

ناجح7757.54055.536.5266.539181938طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىسها احمد محمد عبد الحلٌم9027

ناجح745940513525939181938طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىسها سٌد محمود محمد9028

ناجح75.560405739.527240181839طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىسها عمر محمد عمر9029

ناجح7659.54059.538.5273.540181738طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىسها فاٌز ذكى مهران9030

ناجح76604059.538273.5401816.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىشروق على محمد طٌفور9031

ناجح7759.53857.540272391915.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىشرٌن مكى سلٌمان مكى9032

ناجح7755.5364933.525139191539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىشهد قدرى احمد احمد9033

ناجح765939.55337264.5371815.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعبٌر عبدة حمزة محمد9034

ناجح73.550385724.524337191538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعال كامل احمد وحٌد9035

ناجح785739.556.537268381815.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعلٌاء حسٌن محمد احمد9036

ناجح8058.54056.534.5269.537191439طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىفاطمه كرم محمود موسى9037

ناجح7651.535.5533024637191539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمروه احمد السٌد خلف9038

ناجح74.557.537513325340191539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمروه عٌسى محمد عثمان9039

ناجح8057.539.557.538272.540191538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمرٌم احمد السٌد عٌسى9040

ناجح805839.559.53827539191538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمرٌم اٌمن محمد خلٌفة9041

ناجح8058.54059.539.5277.540191639طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمنار محمد سالمان سعد9042

ناجح805233.55028.524437191539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمنال علً محمد غبدالرحٌم9043

ناجح78.555.5375534.5260.538191539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمنه هللا على حسن احمد9044

ناجح795538533726238181539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىمى احمد على احمد9045

ناجح8058.5405939.5277391916.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىنبٌلة عٌسى حسن عٌسى9046

ناجح77.55739.554.534262.538191338طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىندا خلف شاكر خلف9047

ناجح71.54535.536.524.521338191538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىندا على حسن عبد هللا9048

ناجح634534.54422.520935161439طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىندى حمدى السٌد احمد9049

ناجح66.550355327.523237191339طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىنسرٌن جمال بخٌت فرج9050

ناجح79.5593955.534267371913.539طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىنهى عبده عمر على9051

ناجح79.556.537.554.535.5263.536191438طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىنورا احمد محمد على9052

ناجح72.5553757.532254371819.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىنورا كمال محمد عبد الواحد9053

ناجح76.56039.55939.5274.5381819.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىهاٌدي على محمود احمد9054

ناجح6951354827.5230.5331816.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىهبه فتحً طه محمد9055

ناجح7453.53848.531.5245.538181838طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىهدٌر احمد احمد محمود9056
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ناجح62.550384824.5223311817.538طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىٌارا حامد محمد احمد9057

ناجح75.549.539553725632171940طهطاشطورة االعدادٌة بناتاحالم محمد محمد محمد9058

ناجح67.552.54051.530.524230171939طهطاشطورة االعدادٌة بناتازهار خالد حسن احمد9059

ناجح6450.53953.528.5235.5341617.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتازهار محمد السٌد ضٌف هللا9060

ناجح65.555.539.554.52824328161738طهطاشطورة االعدادٌة بناتاسراء جمال ابو ستة عبدالعال9061

ناجح76.559.54057.539.5273361617.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتاسراء على عبدالعال منازع9062

ناجح6549.536.555.533.5240311616.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتاسراء ٌوسف السٌد ٌوسف9063

ناجح6755.53841.52722936171839طهطاشطورة االعدادٌة بناتاسماء احمد عبدالمعتمد عمر9064

ناجح786039.55940276.536171938طهطاشطورة االعدادٌة بناتاسماء صابر محمد السٌد9065

ناجح765437.550.535253351617.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتاسماء عبدالاله محمود محمد9066

ناجح704536472722535161738طهطاشطورة االعدادٌة بناتاالء احمد محمود على9067

ناجح65.55037.549.528.523133171740طهطاشطورة االعدادٌة بناتاالء كمال محمد مرزوق9068

ناجح65.546365026.522434151740طهطاشطورة االعدادٌة بناتاالء محمد ادم احمد9069

ناجح61.546.53342.524.5208331517.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتالزهراء عٌسى احمد عٌسى9070

ناجح585035.54323209.536171839طهطاشطورة االعدادٌة بناتالشٌماء وحٌد عطا علٌوة9071

ناجح69.5533647.53223837141637طهطاشطورة االعدادٌة بناتآمال عادل احمد العبد9072

ناجح75.558.5375530.5256.5361618.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتامٌرة عبد العال سعد على9073

ناجح49.538.53744.526.5196291614.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتامٌرة عبدالوارث عمر احمد9074

ناجح6550.5385133.523832161539طهطاشطورة االعدادٌة بناتامٌمة احمد محمود محمد9075

ناجح62.54533.55531.5227.5301615.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتاٌة السٌد على محمد9076

ناجح64.5503954.539.5247.5351615.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتاٌة خالد محمد ابوضٌف9077

ناجح65.557.537.55638.525535161640طهطاشطورة االعدادٌة بناتاٌمان السٌد احمد عبدالظاهر9078

ناجح725039463424134151640طهطاشطورة االعدادٌة بناتاٌمان على حسٌن مازن9079

ناجح64.541.536.55136.5230321615.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتاٌه عادل محمد على9080

ناجح79.559.5405939.5277.537181639طهطاشطورة االعدادٌة بناتبخٌته ابو الفتوح عبد المعبود محمد9081

ناجح775939.558.538.5272.5371714.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتبسمة ناجح السٌد عبد الرحٌم9082

ناجح75.5603857.538.5269.538181740طهطاشطورة االعدادٌة بناتحبٌبة احمد محمد سلٌمان9083

ناجح7351404931.5244.538171439طهطاشطورة االعدادٌة بناتحنان عاطف محمد ابو القاسم9084

ناجح72.55138.55331.5246.5381616.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتدعاء عبد الحافظ بخٌت عبد الحافظ9085

ناجح6851.537.553.535.5246291515.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتدعاء فواز عبدالكرٌم حسن9086

ناجح535034.55635228.529151639طهطاشطورة االعدادٌة بناتدعاء ناصر محمد أمٌن9087

ناجح5145.53442.535208241612.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتدنٌا محمد احمد محمد9088

ناجح64.55838.554.539.5255341616.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتدنٌا محمد على جادالكرٌم9089

ناجح64.556.5405637.5254.530161540طهطاشطورة االعدادٌة بناتدنٌا محمد على حسٌن9090
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ناجح76.556.53955.538265.5361615.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتدٌنا على حسنٌن احمد9091

ناجح7054.5395637.525735161740طهطاشطورة االعدادٌة بناتراندا عزت عبد العال احمد9092

ناجح60.55334.5573223731151139طهطاشطورة االعدادٌة بناترانٌا احمد محمد السٌد9093

ناجح78.55939.556.539272.5391715.539طهطاشطورة االعدادٌة بناترحمه عبد العزٌز محمد محمد9094

ناجح7045334528221341614.540طهطاشطورة االعدادٌة بناترحمه فتحى احمد احمد9095

ناجح6539.53045.528208291615.539طهطاشطورة االعدادٌة بناترشا السٌد محمد منازع9096

ناجح7245375032236231614.540طهطاشطورة االعدادٌة بناترضا احمد محمد احمد9097

ناجح7860405839.5275.5331814.539طهطاشطورة االعدادٌة بناترفٌدة السٌد احمد خلٌفه9098

ناجح77.56039.559.540276.5371717.539طهطاشطورة االعدادٌة بناترفٌده بخٌت عبدالعال عبد الرحٌم9099

ناجح80604059.539.527938161540طهطاشطورة االعدادٌة بناترٌم احمد على فهمى9100

ناجح7458395938268331614.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتزهوة عبد الكرٌم احمد طلب9101

ناجح8060406040280321512.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتسارة بخٌت محمد احمد9102

ناجح71.5553954.537.5257.5331415.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتسها السٌد محمود موس9103ً

ناجح77.5593854.537.5266.5331514.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتشروق عبد العاطى عبد الكرٌم عبد العاطى9104

ناجح7758.538.554.535263.5361515.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتشرٌن ٌاسر فرغلً عبد المجٌد9105

ناجح5640.529.5412419125151539طهطاشطورة االعدادٌة بناتشٌرٌن حسن محمد احمد9106

ناجح75.55839.55839.5270.533161639طهطاشطورة االعدادٌة بناتشٌرٌن محمد خلف محمود9107

ناجح73.5493848.533242321614.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتشٌماء احمد حسنٌن احمد9108

ناجح74.557395839267.533151540طهطاشطورة االعدادٌة بناتشٌماء حسن عمر احمد9109

ناجح785235.552.533.5251.5331516.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتشٌماء خالد احمد حسٌن9110

ناجح72.54532.54732.5229.5291516.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتشٌماء محمد طه احمد9111

ناجح74.55434.55433.5250.5331515.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتشٌماء مكى كامل محمد9112

ناجح59.539304326.519831151639طهطاشطورة االعدادٌة بناتصابرٌن احمد محمد بدوى9113

ناجح60.53530.541.526.5194281614.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتصابرٌن احمد محمد عبدالرسول9114

ناجح73.54532.5432822234181438طهطاشطورة االعدادٌة بناتعبٌر محمد احمد احمد9115

ناجح595326.542.526207311515.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتعبٌر محمد احمد محمد9116

ناجح76.558.540553826838161640طهطاشطورة االعدادٌة بناتعال فتحى عبدالعال عبد العال9117

ناجح72543749.534.5247371616.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتعال محمد حسن عمر9118

ناجح60.55630.549.532228.533151539طهطاشطورة االعدادٌة بناتعلٌاء السٌد بخٌت عمار9119

ناجح63.556.534.55327234.5321516.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتغادة احمد على محمد9120

ناجح6258.53652.539248361515.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتفاطمه ابراهٌم محمود عبدالحافظ9121

ناجح75603858.537268.5341415.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتفاطمه احمد محمد محمد9122

ناجح70.55936.551.533250.5351514.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتفاطمه محمود سلٌمان احمد9123

ناجح5955304431.5219.535141639طهطاشطورة االعدادٌة بناتلبنى خلف محمد خلٌفة9124
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ناجح61.556.5303829.5215.5331414.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتمدٌحه محمد عبدالعال محمد9125

ناجح715327.543.532227371514.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتمرفت احمد عبد الحكٌم محمود9126

ناجح5550.529.541.526.520330151339طهطاشطورة االعدادٌة بناتمرفت علم الدٌن عمر احمد9127

ناجح68.552304629.5226331615.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتمروه على احمد عٌسى9128

ناجح7760405840275381516.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتملك عاطف عبدهللا عٌسى9129

ناجح78.560406040278.5381616.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتمنار احمد احمد محمد9130

ناجح6252.5315032.5228361515.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتمنار محمد على محمد9131

ناجح67.559315239.5249321615.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتمنةهللا السٌد عمر عمر9132

ناجح735931.55232.524836151539طهطاشطورة االعدادٌة بناتمنه عبده رفاعى محمد9133

ناجح64.5553349.535.5237.5341514.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتمنى احمد مصطفً احمد9134

ناجح62.553.532.549.532.5230.5331414.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتمنى حلمى حسان حسان9135

ناجح77574058.539.527238181740طهطاشطورة االعدادٌة بناتمها حسن احمد بخٌت9136

ناجح725136.55033242.5371515.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتمها محسن خلٌفة محمد9137

ناجح66423550.532225.532151539طهطاشطورة االعدادٌة بناتمى على احمد احمد9138

ناجح6739.530.543.531.5212351614.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتمٌاده فتحى على هالوى9139

ناجح59373144.526197.531161538طهطاشطورة االعدادٌة بناتنجالء فتحى محمد احمد9140

ناجح7760405939.5275.5361616.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتندا شاكر عمر احمد9141

ناجح6042.5344238.521734161839طهطاشطورة االعدادٌة بناتندى ابوضٌف عبدالعال محمد9142

ناجح77.55939.558.538.527337151639طهطاشطورة االعدادٌة بناتندى احمد خلٌفة محمود9143

ناجح7658405838.5270.5351716.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتندى محمود السٌد محمد9144

ناجح53.53635.538.525.518928171438طهطاشطورة االعدادٌة بناتندي فتحً محمد عل9145ً

ناجح59.5373340.524.5194.5341616.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتنرمٌن عادل فوزى احمد9146

ناجح71.552.5394937249361615.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتنسرٌن السٌد محمود موسى9147

ناجح76.559405638269.537161639طهطاشطورة االعدادٌة بناتنسمه محمد مهدى السٌد9148

ناجح69.545373929.522036151738طهطاشطورة االعدادٌة بناتنورا على عبدالحلٌم على9149

ناجح4635.535.539.526182.5351716.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتنورا على محمد موسى9150

ناجح5240384025.5195.535171639طهطاشطورة االعدادٌة بناتنورا فتحى على تمام9151

ناجح7149.538.548.533240.5351714.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتنوره حسٌن احمد حسن9152

ناجح76.5584056.54027136171538طهطاشطورة االعدادٌة بناتنورهان اٌمن احمد محمد9153

ناجح77.549405033249.536171440طهطاشطورة االعدادٌة بناتهبه عبدالحفٌظ رضوان محمد9154

ناجح79.559406040278.5361814.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتهبه عبدالرحٌم محمد ابوشوشه9155

ناجح71.555365338.5254361617.540طهطاشطورة االعدادٌة بناتهبه عمر محمد محمود9156

ناجح71.5593651.537255351617.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتهدى عبد العال محمد عبد العال9157

ناجح7759.5395939.527436161738طهطاشطورة االعدادٌة بناتهدٌر محرم فواد عبدالعال9158
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ناجح745535.55031.524629161440طهطاشطورة االعدادٌة بناتهنا السٌد امام ابراهٌم9159

ناجح71.5583757.537.5261.5291616.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتهناء عمر محمد احمد9160

ناجح8059.54059.539.5278.5371616.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتوفاء جمال احمد حسن9161

ناجح7052.533.549.535240.534151640طهطاشطورة االعدادٌة بناتوفاء عبدالاله سلمى عبدالحافظ9162

ناجح7157.535.549.535248.5361517.538طهطاشطورة االعدادٌة بناتوالء محمد احمد رضوان9163

ناجح7859375938.5271.536161740طهطاشطورة االعدادٌة بناتٌاسمٌن أٌمن محمد بخٌت9164

ناجح65343139.537206.533141739طهطاشطورة االعدادٌة بناتٌاسمٌن عبدالاله ابراهٌم 9165

ناجح7760405936.5272.5351715.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتٌاسمٌن على احمد اسماعٌل9166

ناجح6857.5395635255.5341616.539طهطاشطورة االعدادٌة بناتٌسر عادل عدلى محمد9167

ناجح76.558.54054.538.526834171540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاحمد حمدى عبده عمران9168

ناجح66.5523244.536.5231.534171540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاحمد سالمان محمد محمد9169

ناجح58.553.532.53931214.534181440طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاحمد على عبد المنعم محمود9170

ناجح57.54832.54135.5214.5321813.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاحمد على محمد محمد9171

ناجح775838533926536181540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاحمد فتحً على منازع9172

ناجح7756394838258351713.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاسالم السٌد محمد بخٌت9173

ناجح77.558406038.527439171540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاسالم محمد احمد محمد9174

ناجح654935.54830227.530171440طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاسالم محمود عطا الكرٌم محمود9175

ناجح78.55036.54230.5237.535171440طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاسالم مصطفى احمد موسى9176

ناجح65.547.533.551.536.5234.535171540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاسالم موسى على موسى9177

ناجح71.555.535.54836246.532171540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةالسٌد شحاتة محمدسٌف النصر السٌد9178

ناجح78603851.536.526435171540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةأٌمن محمد عاطف محمد9179

ناجح76554049.535.5256331812.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةجمال عبدالناصر عبدالودود على9180

ناجح75.559405639269.538171640طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةحاتم محمد حلمى حسان9181

ناجح77.560405638.5272371813.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةحسان محمد احمد حسان9182

ناجح65.545.534.54935229.530171340طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةزٌاد احمد السٌد السٌد9183

ناجح59.549.531.542.531214331816.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةسالم أمٌن عبدالعال عبدالعال9184

ناجح61513451.528225.5311815.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةسامح محمد على حسن9185

ناجح80604059.540279.536161540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةسامى محمد احمد احمد9186

ناجح775536.554.535.5258.533161540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةسعد عبدالعزٌز احمد محمد9187

ناجح6958.535.552.528.5244361715.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةسالمه محمد محمد عمر9188

ناجح5748.5354220.520336171540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةشهاب السٌد محمود محمد9189

ناجح65.55136.548.531.523337171640طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةضٌاء السٌد عبد الحافظ عبدالحافظ9190

ناجح77.559.5405936272331716.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةطارق غالب ابراهٌم فراج9191

ناجح555333.544.523.5209.5331715.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةطارق محمد محمد على9192
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ناجح5539.52039.52017420171440طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعاصم محمود عزالدٌن محمد9193

ناجح44.54530.542.523.518632171540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعبد هللا احمد دروٌش محمد9194

ناجح53.55335.54527214321715.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد محمد السٌد9195

ناجح51.54530.54224.5193.5311715.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن ناصر عبدالرحمن السٌد9196

ناجح54.5463150.52520734181740طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعالء احمد محمد احمد9197

ناجح52.549304023194.5331816.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعلى جمال ابوالٌسر محمد9198

ناجح55.545353723195.5361815.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعلى على محمد على9199

ناجح664838442422036171640طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعلى محمد على محمود9200

ناجح52.548.533432019734161640طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعلى منصور حسن محمود9201

ناجح59.550.5344021205341615.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعمر فتحى حمدهللا محمد9202

ناجح5856.535.54425219361715.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعمر محمود على محمد9203

ناجح8060406040280361716.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعمرو السٌد على احمد9204

ناجح52.545.532.544.526201331615.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةفارس اشرف احمد مهدى9205

ناجح57.5493844.522211351715.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةكرٌم احمد محمد عمار9206

ناجح73.55238.548.531243.5361715.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةماهر اسماعٌل محمد البدرى9207

ناجح4047.53044.52118333161440طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمحمد احمد احمد محمود9208

ناجح76.559.538.56038272.535181540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمحمد احمد السٌد محمد9209

ناجح77.555.539603526735171440طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمحمد اٌمن محمد صالح9210

ناجح49.5472746.523.5193.530141540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمحمد جمال حسن على ادم9211

ناجح69.557.53658.531.525335151440طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمحمد جمال عبدالرحمن عبدالرحمن9212

ناجح6858.534.5543124636161340طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمحمد حسن عباس احمد9213

ناجح76.559.5405937.5272.536181640طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى سلٌمان محمد9214

ناجح5656.53259.528232351515.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمحمد على عبدالعال احمد9215

ناجح7059.53555.531.5251.535171540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمحمد عمر على احمد9216

ناجح65.5513553.527.5232.5341613.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالصبور محمد اسماعٌل9217

ناجح58.55230.552.526219.533151740طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمصطفى أمٌن عبدالعال عبدالعال9218

ناجح7459.538.5533526035161540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمصعب احمد بخٌت احمد9219

ناجح48.553.5284429203301312.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمعتز عبد الصبور على محمد9220

ناجح76604059.537.527336161540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمعتز ممدوح محمد محمد9221

ناجح79.5604059.539.5278.5361817.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمهند احمد محمد حسن9222

ناجح58.5343142.526192331515.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةنصر الدٌن على نصر الدٌن على9223

ناجح76.55638.55832.5261.535181540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةهادى عبد الرحمن احمد عبد العال9224

ناجح72.558.5406034.5265.537171540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةهشام محسن احمد محمد9225

ناجح73.558.5365736.5261.5321513.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةأزهار ناصر احمد السٌد9226
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ناجح595131.54926.5217311613.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاسراء احمد محمود محمد9227

ناجح76.55936.55735264361718.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاسماء احمد على احمد9228

ناجح73.560375936.526637171940طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةأسماء على محمد نجاع9229

ناجح70.553.5375833.5252.539181940طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةأسماء ٌوسف احمد احمد9230

ناجح7758.53854.53726535182040طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةآٌة احمد محمد احمد9231

ناجح7859405838.5273.540191740طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةآٌة على موسى أحمد9232

ناجح625535.557.533.5243.5351917.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد حسن محمود9233

ناجح65.554.53854.535.5248381916.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةاٌمان نبٌل على محمد9234

ناجح64.55636.556.534.524837181740طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةبسمة عبد الاله على محمد9235

ناجح7156.5385635256.5381818.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةبسمة ٌوسف عبد الاله ٌوسف9236

ناجح75.559.5385738.5268.5381918.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةحنان فتحى محمود محمد9237

ناجح645436.54926229.5361818.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةدعاء احمد عبدهللا احمد9238

ناجح59.553.534.554.53623835181640طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةدٌنا على السٌد عمر9239

ناجح775839.558.538.5271.5371915.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةرحاب اشرف محمد عبدالمزٌد9240

ناجح73.555375738260.537181840طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةرحاب على عبد القادر عبد القادر9241

ناجح69.553.531.558.53024339171940طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةرحاب محمود السٌد عبدالبر9242

ناجح76.56038.55838.5271.539162040طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةشاهندة محمد محمد احمد9243

ناجح79.560405940278.540182040طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةشهد جمال سلٌمان محمد9244

ناجح72.5603557.537.5262.535161740طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةشهد مهنى داخلى مهنى9245

ناجح6145.535.555.528225.5351717.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةشٌماء بخٌت محمد بخٌت9246

ناجح75.56038.55835.5267.5361918.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةشٌماء رفعت على محمد9247

ناجح7451.5405737.5260371815.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةشٌماء على محمد على9248

ناجح73.549.537.555.53525137181840طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةشٌماء ماهر محمد محمود9249

ناجح7048.539.54832.5238.5361815.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةعال محمود حسن عبدالرازق9250

ناجح8058.539.56040278361917.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةغادة محمد عبد المعطى عبد العاطى9251

ناجح7046.534.55237.5240.5351816.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةغاده على احمد احمد9252

له دور ثان00000000020طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةغاده محمود عزالدٌن محمد9253

ناجح71.5473757.537250341513.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةفاطمه حسن محمد محمد9254

ناجح76.560375337.526437171640طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةفرحه احمد محمد احمد9255

ناجح71.548.53756.536.5250321816.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةكرٌمه مخلوف مهران محمد9256

ناجح7555.5385337258.531181540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةلمٌاء عبد العزٌز عبد الاله ٌوسف9257

ناجح52.534.5264331.5187.530181540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمرٌم على محمد محمد9258

ناجح755134.55638.5255331815.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمنار احمد بخٌت محمد9259

ناجح79604059.539.5278381917.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمنار عادل السٌد حسن9260
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ناجح714631.544.52822133151540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمنار محمد صابر دٌاب9261

ناجح7248.5385536.5250361715.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمنة هللا احمد على احمد9262

ناجح67.5473146.52822033171540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمنة هللا عاصم احمد مصطفى9263

ناجح5451.530.5422320131161540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمها محمد على محمود9264

ناجح77.55639.558.538269.5331815.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمٌاده محمد احمد على9265

ناجح614532472921433171640طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةمٌاده احمد احمد محمد9266

ناجح4845294528195291716.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةناهد احمد عبد الحلٌم احمد9267

ناجح745838.559.53826836181940طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةندا احمد السٌد عبدالعاطى9268

ناجح765939.56039.5274351817.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةندا عبد القادر احمد عبد القادر9269

ناجح54.55333.5563122828181740طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةندا على محمد بخٌت9270

ناجح7456.5395839266.5401916.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةنرمٌن احمد على محمود9271

ناجح704532.55234233.5331815.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةنرٌمان جمال على محمد9272

ناجح806039.56040279.538191640طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةنسمه ممدوح أبو الحسن عبد العال9273

ناجح76.55634.557.536.526136191540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةنورهان عطٌة محمود السٌد9274

ناجح60483852.533231.531191540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةنورهان محمد عبدالعال محمد9275

ناجح7656.539.557.536.5266381817.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةهاجر على محمدسٌف النصر السٌد9276

ناجح755538.55437.5260391816.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةهاجر ٌوسف أحمد ٌوسف9277

ناجح71.550.537533524739181540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةهبه محمد محمود محمد9278

ناجح55.53130.548.525.5191281815.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةهبه محمود السٌد السٌد9279

ناجح79.5603957.539275361918.540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةهدٌر على محمد عبد الحافظ9280

ناجح654533.549.53322636181634طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةهٌام جمال محمد احمد9281

ناجح60.551345135.523229161540طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةوالء محمود محمد احمد9282

ناجح67.54734.55239.5240.536161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقابراهٌم محمد محمد عبدالاله9283

ناجح48.539354430.519735161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقابوالنصر عبدالكرٌم عبدالمقصود ابوالنصر9284

ناجح7454.5385937.5263381613.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد ابوزٌد السٌد احمد9285

ناجح7455.536.558.537.526237151438طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد السٌد عبداللـه على9286

ناجح664535.54830224.535151338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد عاطف سالم محمد9287

ناجح4235.523.53729.5167.532141338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد محمد السٌد عبد الرؤوف9288

ناجح63.545334831220.534141338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد محمد السٌد عبدالرحمن9289

ناجح49.53529.537.529180.5331411.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد محمد عبد الرؤف محمد9290

ناجح573832.54429200.5351513.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد محمد عبدالحكم سالم9291

ناجح4135.52632.521156261411.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد محمد محمد حسن9292

ناجح78.558.5405937.5273.538151438طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد محمود شداد عبدالغنى9293

ناجح48.538284327184.5301413.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد مختار عبدالكرٌم زٌد9294
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ناجح46.5392843.526183301414.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد مصطفى احمد البدرى9295

ناجح4135273822.5163.529141338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقأسامه فتحى عبدالراضى احمد9296

ناجح714235.548.533230331514.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاسامه محمد فٌاض احمد9297

ناجح66.547344336226.5321514.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقالباشا مصطفى حسن رفاعى9298

ناجح57.534303325179.533151238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقالسٌد السٌد احمد ابوزٌد9299

ناجح4335.52535.52316229131338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقالسٌد عبد العال محمد عبد العزٌز9300

ناجح6438.52639.52619430151338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقالصافى عابر محمد على9301

ناجح53.53824.538.524.5179321511.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاٌمن بدراوى امغاورى احمد9302

ناجح59.540.533.54226201.530131338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقبسام كمال عبدالعال احمد9303

ناجح775739.55437.526536161138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقجمال ناصر الهوى عبدالمجٌد9304

ناجح52.53323.5332016232141038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقحسٌن محمد عبدالمقصود حسٌن9305

ناجح47.533.522.534.52015830131038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقحمزة رمضان التعلب سلمان9306

ناجح503424.53320161.530121038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقرشاد ابوشوشه راشد عبدالعال9307

ناجح56.53623.531.520167.529121038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقرومانً شرف عاطف بسال9308ً

ناجح5435.523.5322016530121138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقزٌاد على عبد الراضى على9309

ناجح4335.52434.52015727121138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقسمٌر فؤاد عطا هللا ضٌف هللا9310

ناجح443624.54221.516828111038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقشادى الدٌب سلٌمان جاد الرب9311

ناجح78.559.5405939.5276.536171538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقشرٌف احمد عبدالحسٌب حسن9312

ناجح46.534.521.53620158.523121038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقطارق مصطفى عبدالعال احمد9313

ناجح4733.522.5312015428141038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعبد الغنى صالح راضى راضى9314

ناجح50.540.526.53121169.5271411.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعبد هللا اٌمن محمود عبد الرؤف9315

ناجح77.5583955.538.5268.5331611.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعبد اللـه هانى عبد الجابر السٌد9316

ناجح55.533.528.53821.5177271311.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعبدالرحمن احمد السٌد عبدالرحمن9317

ناجح4837.5293820172.527121038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعبدالرحمن احمد عبدالفتاح سلٌم9318

ناجح45.53325.53320157261410.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعبدالرحمن التونى عبدالبارى ابوزٌد9319

ناجح5533.528.53720.5174.531141038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعبدالعزٌز مصطفى احمد عبدالساتر9320

ناجح45332938.520165.533121338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعبدالعلٌم وائل البارح عبدالعلٌم9321

ناجح5134.530.54020.5176.529141138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعبداللـه مصطفى هاشم عباس9322

ناجح5535.5253420169.5331311.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد احمد على محمود9323

ناجح7355.5364836248.531161538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد اشرف ابوشامه احمد9324

ناجح78.557.5405939.5274.535181538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد النقراشى حمدان السٌد9325

ناجح65.549.5375034236321415.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد اٌه هللا محمد ٌونس9326

ناجح76563955.539265.536151438طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد حسام حسن السٌد9327

ناجح54.545.534.55328215.534141338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد رشاد عبدالفتاح عبدالرحٌم9328
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ناجح6145324525208311615.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد رفعت على حسن9329

ناجح49.541273522174.5301415.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد صابر عبدالفتاح عبدالرحٌم9330

ناجح68.55336.53526.5219.5341715.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد عبده امٌن مهران9331

ناجح7458.537.556.539.526632171538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد عالء احمد حسان9332

ناجح53.535294120178.529151238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد على السٌد عبد المولى9333

ناجح553933432119126161438طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد محمود صاحى على9334

ناجح563929.538.52118427151038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود اٌمن سالم محمد9335

ناجح4535.52635.520162241411.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود حسن محمدٌن جوده9336

ناجح63523044.533.522332151538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود خالد السٌد احمد9337

ناجح5434.526.534.520.517027141338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود رزق احمد عبد هللا9338

ناجح56.536.525362117528161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود عادل مخلوف على9339

ناجح5333.5243520.516626141438طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود عبد العظٌم حافظ عبد المنعم9340

ناجح6745323723.5204.5291615.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود على ابراهٌم سلٌم9341

ناجح56.535233521.5171261411.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود عمار فراج على9342

ناجح5936254424.5188.528141138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود كارم محمود عبد الرؤف9343

ناجح66.537.532.545.53021232141338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود ماهر سالم محمد9344

ناجح7039.530.544.526210.534151338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود محمد احمد ابراهٌم9345

ناجح60.535.528.540.52619130151238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود محمد عبدالحكم سالم9346

ناجح45302038.521.515526141038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود محمد محمود حسن9347

ناجح48.530213822159.5271411.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود معروف السٌد محمد9348

ناجح58.533.528.53723.518125151238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود ناجح محمد عبد العال9349

ناجح52322039.523166.5291410.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود هرٌدى السٌد سلٌم9350

ناجح5231.523.541.528176.530151038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمود وردانى عثمان سالم9351

ناجح5740.5284021186.531161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمراد احمد السٌد عبدالمغٌث9352

ناجح6956375135.5248.5341514.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمصطفى حسن محمد على9353

ناجح68.55035.55436.5244.5321413.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمصطفى على فرج احمد9354

ناجح54313040.529.518529131238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمصطفى محمود حمدى على9355

ناجح72473749.537242.533141338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمصطفى ممدوح فٌاض احمد9356

ناجح5236.528.54023.5180.531131238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقولٌد صالح سابت خلف هللا9357

ناجح4436.525.538.521.516628141338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقولٌد محمد فاروق عبد المعبود9358

ناجح5838.53040.527.5194.532151438طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقٌاسر رمضان الذهرى ابوزٌد9359

ناجح61.546.530.546.528.5213.5321613.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقٌاسر مصطفى عبد العال محمد9360

ناجح5231.5264125.5176311513.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقٌحى عصام حمادى خمٌس9361

ناجح5036.528.5402217728141338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقٌوسف محمد فتحى ابوضٌف9362
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ناجح56.545.531.54024.519833141038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقٌوسف ناصر السٌد محمد9363

ناجح7057383936240351411.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاسراء عبدالجابر عبداللـه احمد9364

ناجح44.5452836.528.5182.531151338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاسماء قدرى محمد ابوزٌد9365

له دور ثان12.5117.541.536.532161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقأمنٌه ماهر احمد محمد9366

ناجح54.54528.532.520.518130151138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقآمٌره عبدالحارث قاٌد محمد9367

له دور ثان67.56.540.524.532141138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقآمٌره احمد عبده شحاته9368

ناجح52403033.524.518031151138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقامٌره احمد محمود على9369

ناجح424526.53323.5170311411.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقامٌره محمود محروس قندٌل9370

ناجح42.5362135.52115628141038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقانتصار عبد الحارص عبد الرؤوف حسانٌن9371

ناجح624930382720635151138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقآٌه مصطفى على عبدالعال9372

ناجح76.559.5405739.5272.5331614.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاٌمان محمد خمٌس عبدالعال9373

ناجح7656.534.5483424937161538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاٌه احمد محمد تمام9374

ناجح59.5542837.531210361413.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاٌه احمد محمد ٌونس9375

ناجح7353.53745.534.5243.536161538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقآٌه السٌد ابراهٌم عبد الرحٌم9376

له دور ثان819.584.54.544.5301511.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقبدور محمد محمود جمعه9377

ناجح554528.534.525.5188.531161238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقبسمه بدراوى عبد الرحمن احمد9378

ناجح4845.527.53322176301611.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقبسمه رشاد محمد السٌد9379

ناجح523527.53424172.5291510.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقحسناء رفاعً حسن احمد9380

ناجح59.54730.5372820233161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقحسناء محمد محمد ابراهٌم9381

ناجح5037.528.5332817732161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقرضوه كمال محمود على9382

ناجح74.552.537.555.53025034161238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقروان رأفت كامل عاٌد9383

ناجح7351.537.55234.5248.5321514.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقرٌهام محمد محمود محمد9384

ناجح70.550.5385238249321611.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقساره رمضان محمد عبداللـه9385

ناجح513630.53820.517627161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقساره عالء صبرة عبد العال9386

ناجح433220.53320148.524131038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقسحر احمد محمد هرٌدى9387

ناجح766039.558.539.5273.535161238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقسعاد على احمد عبداللطٌف9388

ناجح55453941.522202.532171338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقسماح محمود احمد عبد العزٌز9389

ناجح77.556.539.553.537.5264.5341511.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقسمر محمد محمد على9390

ناجح46.5332839.52016728161138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقسها محمدٌن محمدٌن على9391

ناجح73.54533.53628216351613.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقسهام عقل محمد عبدالنعٌم9392

ناجح715336.554.537252341711.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقسهٌله السٌد فٌصل السٌد9393

ناجح65.545384631.522634161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقشهد احمد ابوضٌف ٌونس9394

ناجح49.5342434.521.5163.530141238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقشٌرٌن حسٌن عبدالاله عبدالعال9395

ناجح6842.527.5442420634171338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقشٌرٌن نصر عبد الجواد عبد هللا9396
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ناجح6834.5253322.5183331711.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقشٌماء صابر على عبدالاله9397

ناجح48.532.52433.520158.528151038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقشٌماء صبرى الضبع عبد هللا9398

ناجح57.531.53039.520.5179321611.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقشٌماء محمود احمد محمد9399

ناجح5736.534.54521.5194.5311711.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقصفاء جابر احمد السٌد9400

ناجح71.54238.5453423134171338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعائشه السٌد محمد على9401

ناجح42.534.527.54024168.526171338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعبٌر محمد السٌد احمد9402

ناجح6445.52541.524.5200.534141438طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقعزه سٌد عبد الفتاح بدوى9403

ناجح7456.5344937250.5361614.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقفاتن فاروق فراج عبد هللا9404

ناجح694631.54024.521135151338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقفاطمه احمد الشطورى السٌد9405

ناجح7142.5304229214.531161438طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقفاطمه طارق مصطفى عبد الحلٌم9406

ناجح73.55236.54738247361414.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقفاطمه كارم محمود محمد9407

ناجح47.537.523.536.520.5165.5271613.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقفرحه محمد السٌد احمد9408

ناجح50.53424.5312116127161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقفرحه حراز حفنى عبدالباسط9409

ناجح68.536.5323525.5197.536161138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقفرحه شعبان محمد عبد هللا9410

ناجح50352231.520.515929161038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقكرٌمه عادل محمود على9411

ناجح55.535.5263221.5170.5281413.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقكرٌمه ناصر احمد احمد9412

ناجح6441.5303520.519128161438طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقملك حسن هاشم احمد9413

ناجح4835.525.533.520162.525161538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقملك على محمود عبدربه9414

ناجح453530.533.521165261614.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقملك محمود عبدالقادر عبدالعال9415

ناجح69.558.533.55037248.532161538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمنة عبدالكرٌم عبدالصبور احمد9416

ناجح44.533.52131.520150.526161138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمٌاده فراج أحمد سلٌم9417

ناجح55.5352633.521.5171.528161438طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقنانسى رمضان احمد عبدربه9418

ناجح48.535.5233120158281611.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقنانسى على محمد على9419

ناجح6636.526.535.523187.5301613.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقنجالء احمد البدرى محمد9420

ناجح59.53728.5332218029161438طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقندا محمود احمد محمود9421

ناجح50.533.521.533.520.5159.5261711.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقندى منتصر احمد نصٌب9422

ناجح48.53525.5332216422151338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقنسمه محمد عبد الصبور ابوضٌف9423

ناجح61.536.52737.527189.531161238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقنعمه محمد على البدرى9424

ناجح51.536.5253421.5168.522161238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقنورا خالد محمد عبد هللا9425

ناجح56.538.524.53831188.5271613.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقنورا ناصر السٌد حماٌه9426

ناجح74.552334839246.535161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقنورهان مرعى السٌد عبد الصادق9427

ناجح786040583927535161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقهاجر عبداآلخر ابوزٌد احمد9428

ناجح45.535.52534.524.516524141338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقهاجر مرتضى محمد عبدهللا9429

ناجح4336.5263529.517028151038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقهاٌدى احمد خلف محمد9430

(248)



ناجح4233233120.5149.521151138طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقهبه عبد العال احمد احمد9431

ناجح4232.523.532.520.515124141038طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقهدى السٌد على حسانٌن9432

ناجح5133.52637.523171211611.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقهدى حسنى عبدالكرٌم زٌد9433

ناجح68393241.527.5208321610.538طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقهند محمد حسٌن سلٌمان9434

ناجح77.555.5355238.5258.536161338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقوالء على صابر السمان9435

ناجح71.5453342.530.5222.526161238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقٌاسمٌن رفعت عبد المنعم محمد9436

ناجح623626.534.52718628171338طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقٌاسمٌن عبد الاله محمد عباس9437

ناجح61383038.527194.525161238طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقٌاسمٌن على محمود السٌد9438

ناجح47453047.527196.528161437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةابراهٌم ولٌد ابراهٌم حسن9439

ناجح5050.536.54426.5207.528161437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد حافظ محمد9440

ناجح4845.5304626.519626141437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةأحمد جمال احمد محمود9441

ناجح72.553.5375534.5252.5331612.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاحمد حامد محمد حسٌن9442

ناجح495134.55227.521428161437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاحمد خالد طرخان حسٌن9443

ناجح50.545344925.5204281612.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاحمد خلف محمد خلٌفه9444

ناجح4438.52740.521.5171.5251312.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاحمد رجب مدكور محمد9445

ناجح58.541.528.54926.520429151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاحمد عالء محمد احمد9446

ناجح63.54233.551.528218.529151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاحمد فرغلى عبد الرحٌم زٌدان9447

ناجح60.548.53853.528.522929161437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد السٌد9448

ناجح755637.55334255.5311615.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاحمد مختار محمد حسٌن9449

ناجح74.549.538.55534251.534151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاحمد ٌاسر محمدٌن عبدالجواد9450

ناجح5445.537.55330220311612.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةادهم فتحى ابوضٌف محمد9451

ناجح54.546335326.5213241614.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاسالم السٌد ابوضٌف عطاهلل9452

ناجح68.548385836248.5341412.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاسالم عادل محمد عبد العال9453

ناجح47473142.525192.5291612.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاشرف محمود ضٌف هللا فرغلى9454

ناجح52.54835.550.528214.530151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةالسٌد اسماعٌل احمد محمد9455

ناجح4947.533.5532921228161437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةالسٌد اشرف فتحى خلٌفه9456

ناجح6048.53648.529222341612.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةبشار حسن عباس عطٌه9457

ناجح49.545.537.548.527.5208.531.5151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةبشوى جرجس بربرى حكٌم9458

ناجح67523754.529.524026151737طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةبالل احمد ٌونس موسى9459

ناجح47413440.525.5188271415.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةبهاء عفٌفى حسن محمد9460

ناجح46363641.522181.524141437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةجمال خلف احمد خلف9461

ناجح58.540.53650.524209.532171637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةجمال عبد الناصر طرخان حسٌن9462

ناجح434834.55222.520029161537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةحسن محمد حسن حسٌن9463

ناجح533535382018131161337طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةحسن محمد عبد هللا السٌد9464
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ناجح47.545.53344.520.519129151337طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةحسن محمد مسعود حموده9465

ناجح7654.539.558.540268.535171737طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةحسٌن عادل السٌد محمد9466

ناجح514736.55023207.531171537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةحسٌن محمد حسن حسٌن9467

ناجح79.560406040279.534171537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةخلف حسٌن خلف حسٌن9468

ناجح5649.537.5472421430151537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةخلف عابدٌن خلف هاشم9469

ناجح46.54330.540.527187.530121437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةزٌاد سعودى السٌد حافظ9470

ناجح655235.55330235.534151537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد احمد عبد هللا9471

ناجح64.55037.55330.5235.528151737طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد عباس عطٌه9472

ناجح54.540.530.54427.519727161637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةشهاب عبدالرحٌم راضى عبدالرحٌم9473

ناجح5450344727.5212.535.5161637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةصابر منصور صابر منصور9474

ناجح5035.53647.523.5192.529171337طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعادل سعٌد محمد احمد9475

ناجح4545.5294525189.528171537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد عابد فرج هللا9476

ناجح73.558395639.526632171837طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حشمت عبدالصبور احمد9477

ناجح73583755.538.526233.5171837طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعبده بخٌت عزٌز حلقه9478

ناجح443131393017527141637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعصام عبد الناصر محمد عبدالجواد9479

ناجح48.5383041.528.5186.5281614.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعالء محمد محمد بٌومى9480

ناجح7856.54058.539.5272.535161637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعلى احمد محمد السٌد9481

ناجح574032.543.533.5206.529171637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعلى السادات صابر ابراهٌم9482

ناجح77.546405737257.5331716.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعلى حسن حافظ حسن9483

ناجح5138.53143.527.5191.528151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعلى عادل محمد احمد9484

ناجح52.538.53044.527192.527161337طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعلى محمود فاروق عبد الجواد9485

ناجح43.536.533.54727187.530171537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةفارس محمد احمد محمود9486

ناجح78524057.538265.5351716.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد ابراهٌم عبد الرحٌم زٌدان9487

ناجح554030.54531.5202291716.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد احمد صابر محمد9488

ناجح4134.5293421.516024141037طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف محمد ابراهٌم9489

ناجح453631.54130183.528141437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد احمد اسماعٌل9490

ناجح413227.535.527163241410.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد انور على9491

ناجح744237.552.534.5240.535171537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد جابر محمد زٌدان9492

ناجح4531.532.536.528.5174271414.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن احمد عبٌد9493

ناجح63.535364331208.527171537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد خالد احمد بحبوح عثمان9494

ناجح6840374832225301612.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد خلٌفه حسن حسٌن9495

ناجح48.534.529.536.53017925121637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد خلٌفه خلف هاشم9496

ناجح46.53327.5382817332151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد عبد الرحٌم محمدالصغٌر عبد الرحٌم9497

ناجح7960406040279361716.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد عبد هللا محمد محمد9498
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ناجح49.53627.536.520169.526161337طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد عبده احمد ٌوسف9499

ناجح7250395738.5256.534181437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد عالء جابر عمران9500

ناجح54.538324127.519329151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد مجدى احمد عامر9501

ناجح7458.539.559.538.5270331515.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد محمود محمد السٌد9502

ناجح7256406038.5266.536151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر احمد احمد9503

ناجح77.560406040277.535181437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمود احمد محمد السٌد9504

ناجح61.551395330234.531171437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمود حسام على محمد9505

ناجح76524058.538264.5361714.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمود حسن جابر حسن9506

ناجح76.552405938.526637171437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمود محمد السٌد حسانٌن9507

ناجح49.539284223.518237151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمود محمد السٌد محمد9508

ناجح63.543.535.540.525.5208.536151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمحمود هانى فتحى ابوضٌف9509

ناجح43.537.531.53824.517532141337طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد عبدهللا السٌد9510

ناجح74.536.5405438243371611.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمصطفى ممدوح محمود فرغلى9511

ناجح5746.5364527211.532151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمنصور شعبان عبد العال بخٌت9512

ناجح69543754.532.524728.5151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةموسى ابراهٌم مكرم جٌد9513

ناجح8059.5406040279.537151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةهاشم ٌونس على هاشم9514

له دور ثان4.500004.520101037طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌسرى كامل احمد فرغلى9515

ناجح59.55035.54223.5210.532151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد رزق بكر9516

ناجح79.557.53955.539.527138171437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌوسف حسن محمد عزٌز9517

ناجح594236.544.522.5204.532151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌوسف فاروق عبده على9518

ناجح69.557.5405237.5256.5371711.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌوسف معتصم محمد احمد9519

ناجح5850.537.548.531.5226241511.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌوسف وجٌه شاكر مرجس9520

ناجح5443.53745.529.5209.527.51711.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌوسف ٌاسر بشارة ٌوسف9521

ناجح7453.539.55537.5259.5361512.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةارٌام كرم السٌد محمود9522

ناجح72.55339.556.536257.535151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاسراء عالء عبدالعال السٌد9523

ناجح735237.55331.5247371412.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاسراء مازل عبد الرحٌم محمد9524

ناجح75.558.5406039273351712.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاعتدال محمد عبد الصبور احمد9525

ناجح7559406038.5272.535171337طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةآالء صفوت شحاتة فرغلى9526

ناجح654937.545.530.5227.532171237طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةأمل عصام محمود راضى9527

ناجح77.555.54058.538.5270371512.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةأمنٌه طارق عبد العال السٌد9528

ناجح71.546.54043.531232.5351512.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةأمٌره حماد ابراهٌم على9529

ناجح785738.55737267.537151337طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد عبده زٌان9530

ناجح48.5383238.521.5178.530141237طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةاٌمان جابر السٌد عبدالعال9531

ناجح72574049.533.5252371512.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةآٌه رجب مدكور محمد9532
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ناجح745739.55034254.537171437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةآٌه مرتضى احمد محمد9533

ناجح674834453022435171237طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةبسمله حسن محمد محمد9534

ناجح7459.53952.53626137.5171237طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةترنٌم اسحق شوقى بهنام9535

ناجح66.54536.54533.5226.5361714.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةجهاد حسن عبداللطٌف عبدالجواد9536

ناجح7558405437.5264.536161437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةحنان صابر عبدالرحٌم حسٌن9537

ناجح6954.5395538255.534171237طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةحنان صالح على فرغلى9538

ناجح75.5513746.531.5241.5371718.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةدالٌا محمود محمود حسن9539

ناجح73.553.537.549.534.5248.5361718.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةرحمه السٌد حسن احمد9540

ناجح7760405737.5271.536171837طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةرحمه صالح حامد محمد9541

ناجح77.560405940276.5331518.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةرحمه عبد الحكٌم أحمد عبد الحافظ9542

ناجح77603957.539.5273351718.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةرحمه كمال عبدهللا محمد9543

ناجح78604058.540276.5361718.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةرحمه محمود حسن محمد9544

ناجح7349.5364427229.536151937طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةروان طلعت مدكور محمد9545

ناجح78.555.536.544.537.5252.531171837طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةروحٌه السٌد احمد احمد9546

ناجح7858405440270341718.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةرٌهام عبد القادر محمد خلٌفه9547

ناجح634723.53720.5191341716.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةرٌهام محمد على حسن9548

ناجح66.5483242.52121030171837طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةسهام ٌسرى فتحى زكى9549

ناجح80604059.539278.5381618.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةشذا حسن خلٌفه محمد9550

ناجح746039.547.537258381418.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةشهد جمال راضى عبدالرحٌم9551

ناجح72.555.539.54934.5251381418.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةشهد حاتم محمدٌن عبدالجواد9552

ناجح76.557.54051.537262.5371518.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةشهد حسنٌن عبدالقادر عاطف9553

ناجح72.55735.549.533247.5371417.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةشهد منتصر أحمد أبو زٌد9554

ناجح7960406040279361418.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد عبد الرؤف عطا هللا9555

ناجح72.555.5314630.5235.5341518.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعزه حامد مسعود حموده9556

ناجح45.541.52332.521163.5211417.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعطٌات عادل محمود ابراهٌم9557

ناجح66452732.520.519125141537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةفرحه عبدالرحٌم محمد عبدالعال9558

ناجح61.548.5284629213341414.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةفرحه عمر محمد ابو زٌد9559

ناجح44.5402435.521.5165.533141437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةفرحه فؤاد السٌد احمد9560

ناجح69.545365536241.5331511.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةفرحه محمد احمد حسن9561

ناجح4439.521.530.520155.529141137طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةفرٌده جابر جالل احمد9562

ناجح473923.542.52217434141337طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةكرستٌنا سعٌد زكى عطٌة9563

ناجح7055.534.554.535249.535161537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةلبنى محروص رمضان عبد الجلٌل9564

ناجح675432.551.53323837161437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمادونا رسمى زكرى بخٌت9565

ناجح74.558.538563626336161437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمارتٌنا رأفت شوقى نجٌب9566
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ناجح7655.53856.53926537161437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمروا رمضان محمد هاشم9567

ناجح5247.52650.526.5202.537151637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمرٌم حشمت نصرى زكرى9568

ناجح70.5523643.524226361512.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمنه طارق فؤاد حامد9569

ناجح46.5402238.522169321412.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمنه محمد شحاته ٌونس9570

ناجح544526.54023.518935151437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمنى سعد تامر عطٌت هللا9571

ناجح695435.544.53323636171437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمنى مالك سلٌمان قناص9572

ناجح7656.54054.537.5264.535161437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمى ماهر محمد محمد9573

ناجح49.545254122.518334171437طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمٌرنا سامح عٌاد راغب9574

ناجح48.540.52640.523.517931141337طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةمٌرنا نشأت صادق أسعد9575

ناجح58.546.52942.524.520137161537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةناهد طلعت احمد محمد9576

ناجح775833.55637261.536151637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةنجالء عصمت احمد محمد9577

ناجح75.5554057.539267371416.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةندا ابوزٌد حجازى مهران9578

ناجح585134432521130141937طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةندا محمد خلف السٌد9579

ناجح63.550.531.54022.520835161737طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةندى السٌد ابراهٌم محمود9580

ناجح79.559.5396039.5277.5341717.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةندى سعد محمد احمد9581

ناجح47.547.52443.521183.5291515.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةندى عطٌه حسن رشوان9582

ناجح73.552.534.54732239.5371517.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةنسرٌن حمام على عبدالحافظ9583

ناجح67.547.53150.531227.5321514.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةنورا خلف احمد عبد الجواد9584

ناجح75.559.53754.534.5261361415.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةنورهان رمضان محمد محمد9585

ناجح6652.534.54928.5230.534151637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةهاجر ابراهٌم عبدهللا دٌاب9586

ناجح77.559.54059.540276.5361616.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةهاجر عبد الاله محمد محمد9587

ناجح494827.538.523.5186.527151637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةهبه رشوان حسٌن رشوان9588

ناجح7158395334.5255.5391417.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةهبه عٌسى ابراهٌم ٌوسف9589

ناجح454725382117627141637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةهند احمد عبدهللا محمد9590

ناجح7659.54057.539272381517.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةهند السٌد محروس مجلى9591

ناجح7756385435.5260.5351416.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌارا سٌد محمود حسن9592

ناجح6150.52841.524.5205.533141637طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن أبو ضٌف عطاهلل احمد9593

ناجح5038.5253423170.531151537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن بخٌت السٌد سلٌمان9594

ناجح49.55226.545.521194.532161537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عادل عبد العال حسن9595

ناجح62.54525.5362219138161537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌاسمٌنه حمدى محمد عبداللطٌف9596

ناجح76593859.539.5272361416.537طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةٌسرا ٌاسر ماهر السٌد9597

ناجح5139.5283722177.529151538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةابراهٌم احمد عبد الراضى حافظ9598

ناجح56.546324122197.530151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةابوضٌف جمال عبد الناصر ابوضٌف9599

ناجح58.539.531.54222193.536161438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد ابراهٌم مخلوف حامد9600
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ناجح46.539.53341.521.518229151338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد احمد محمد عبد هللا9601

ناجح52.545354123196.535161438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد السٌد حسٌن9602

ناجح51.540.533.53923187.530171438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد جابر محمد السٌد9603

ناجح714538.549.53624036171438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد جابر محمود محمد9604

ناجح56.54232.54625.5202.533151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد جمال ابراهٌم عبد الحق9605

ناجح653937.54425.521133171438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد خلف الضبع زٌدان9606

ناجح6738.53545.52921536161438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد سعد محمد عامر9607

ناجح7039.5374731.522533151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد عصام احمد ابو ضٌف9608

ناجح643836.54429.521236181338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد قاسم ابوزٌد السٌد9609

ناجح45353037.521168.529151338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد بدر9610

ناجح46.53631.5372117224151338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد عبد العال9611

ناجح70.545.53848.532.523535151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبد الموجود محمد9612

ناجح54.53734.539.525190.531151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاحمد محمود احمد محمد محسب9613

ناجح5138.528.542.524.518532151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاسامه على ابوضٌف ٌوسف9614

ناجح56393042.528195.534171438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةجابر محمد جابر عطا هللا9615

ناجح5442.532.536.526.519231161438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةحارس رشاد منصور محمد9616

ناجح60.5333047.52920035161538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةحازم حشمت ٌوسف ٌوسف9617

ناجح6941.531.551.530223.534161538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةحسن طلعت احمد خلف9618

ناجح6235.53051.52720634171538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةحسن على حسن عبد اللطٌف9619

ناجح59.535.53148.528202.534171538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةحسٌن محمد حسٌن محمد9620

له دور ثان27.56.512.51911.577147518طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةحمزه حسن فؤاد عبد الغفار9621

ناجح543528.547.53019531151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةخالد خلف زكى صباح9622

ناجح59.537324628.520333171438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةخلٌفه حامد ابو الدهب عبد الحق9623

ناجح44.533.526.53824.516731161338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةذٌاد كمال محمد مرزوق9624

ناجح6439.53551.529.5219.531171438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةذٌاد ٌاسر محمد خلٌفه9625

ناجح4134.5223720154.526151338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةزاهر حسٌن فؤاد عبد الغفار9626

ناجح4233.52441.52316434171438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد رشاد ٌونس9627

ناجح5232.53038.52517833171538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةسٌف الدٌن على ابوضٌف ٌوسف9628

ناجح6736.53439.528205351712.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةطلعت محمد عبد العال احمد9629

ناجح51343040.527.5183301713.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن ابو ضٌف محمد عبد المغٌث9630

ناجح4935.527.54122.5175.524171338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةعبد العزٌز عواد محمد عبد اللطٌف9631

ناجح663431.54226199.535171438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةعبده محمد شعبان على9632

ناجح5936.53040.52519134161538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةعطٌة حسن محمد عمر9633

ناجح4635.52739.523.5171.5311712.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةعلى صفوت على احمد9634
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ناجح6035.52641.524.5187.5261513.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةعمر جابر محمد احمد9635

ناجح6336303827.5194.5361513.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةعمر معروف محمد معروف9636

ناجح49.533.52737.525.517329151538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةعمرو محمد احمد محمد9637

ناجح51.532.53038.520.517333161438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةعمرو محمود جابر عبد العزٌز9638

ناجح47312535.520.5159321513.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةفهد محمد محمود خطاب9639

ناجح6534.528.541.525194.537171538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةكرٌم االمٌر عبده عبد اللطٌف9640

ناجح59.532.52737.521177.531171438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةكرٌم على محمد احمد9641

ناجح5937.527.53923.5186.530171338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةكرٌم منصور السبد محمد9642

ناجح62.532.526.54122.518533.51713.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةماٌكل صبحى ذكى عطٌه9643

ناجح5534.5253921174.532151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد حافظ محمد9644

ناجح47.533.525.537.521165311613.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد خلف فراج9645

ناجح62392645.531.520435161438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد على السٌد9646

ناجح674531.55032.522633181438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمد امبابى ابراهٌم محمد9647

ناجح66.545335033.522835161438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمد بخٌت حامد محمد9648

ناجح69.546.534.55335238.535171538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمد جابر عبد الرحٌم حسن9649

ناجح6535.531.54931.5212.536141538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمد جمال احمد احمد9650

ناجح5134254326.5179.5361513.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمد حسن محمد عبد الرحٌم9651

ناجح473625.538.521.5168.5361413.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمد خلٌفه راضى موسى9652

ناجح5936.52840.521.5185.536151338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمد سالمه دسوقى عبد الرحمن9653

ناجح5136273921.5174.536141338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمد عادل احمد محمد9654

ناجح694537523023336151338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمدٌن احمد محمدٌن محمد9655

ناجح4737.52939.527.5180.532151338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمدٌن مهران على محمدٌن9656

ناجح46.5393038.52517934141338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمود اٌمن عبد الراضى حافظ9657

ناجح55.538324226.519433151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمود صالح محمود السٌد9658

ناجح55.540.529512820435171438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمود عالء احمد خلف9659

ناجح46393044.528187.528151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمحمود فتحى محمد معروف9660

ناجح54.541.531422619531151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمختار السٌد احمد محمد9661

ناجح76.559406039.527537171538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد خلٌفه عبد الغفار9662

ناجح4338.529.536.525.5173311413.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمصطفى عبد الرحٌم احمد ٌوسف9663

ناجح5437.5344426.5196341713.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةهاشم محمد هاشم بخٌت9664

ناجح58373440.524193.533141438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةٌزٌد عصام ٌوسف احمد9665

ناجح50.53328.53824.5174.528131538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةٌسى سعد بخٌت عوض9666

ناجح54.535283325175.534141538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةٌوسف عمر فرج هللا محمد9667

ناجح70.5453446.53122736161538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاسماء عاطف محمود احمد9668
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ناجح7148.535.546.532233.532161538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاسماء عبد الناصر عبد الراضى سلٌمان9669

ناجح6537.5333223190.5371912.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاسماء عالم عبد الحمٌد محمد9670

ناجح47.53427.534.521.516535151538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةامٌره فرج احمد عل9671ً

ناجح6036.53335.521.5186.535151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةانتصار حسن ابوضٌف محمد9672

ناجح63.539.533.541.527.5205.532161238طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاٌرٌنى سالمه كامل سالمه9673

ناجح6540233923190341512.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاٌه احمد عثمان الساٌح9674

ناجح7354.5395035.525231151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاٌه اٌمن احمد احمد9675

ناجح6535.530.5393120130161538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةاٌه عبد الباسط عبد المغٌث معروف9676

ناجح7457.53854.53525938181538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةتٌسٌر محمد عاطف محمد9677

ناجح7141.5354732226.536171638طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةحسناء عاطف زٌدان حامد9678

ناجح56.537.529.545.530199321613.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةدالٌا السٌد ٌونس مطاوع9679

ناجح56.536.52338.524.517935161438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةدنٌا رجب السٌد عبد الاله9680

ناجح57392342.526187.5341613.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةرحاب زكرٌا مرسى بخٌت9681

ناجح64.539.524.54227197.535161438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةرحمه بخٌت فرج هللا محمد9682

ناجح60.541.527.54226.519835161338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةرحمه كمال زكى احمد9683

ناجح6237.532.539.530201.5341513.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةرضوى مهدى قبٌصى عمٌره9684

ناجح61.53730.5432719935161538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةروحٌه منتصر حسانٌن حسٌن9685

ناجح77.5593951.53626335161538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةزٌنب سعد محمد مرزوق9686

ناجح7651.533.552.536249.535161538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةسارة حسن فتحى مهنى9687

ناجح71.54427.550.527220.5331612.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةسارة عبده فراج محمد9688

ناجح59.536.52642.526.519131151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةسمر احمد محمد احمد9689

ناجح49.539244124177.531151438طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةسهام عبد الاله السٌد عبد الاله9690

ناجح63.537.522.541.525190351513.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةشٌماء ابراهٌم احمد عبد الرحمن9691

ناجح73.548374930.523835161338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةغاده رجب شحات حفنى9692

ناجح67.53329.537.524191.5331515.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةفرحه ابراهٌم فرج هللا محمد9693

ناجح694534.55131230.534151538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةلبنى مرسى عباس بخٌت9694

ناجح65.539.534.541.526.5207.5281516.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمارٌنا عدلى ناجح باسٌلى9695

ناجح67.538.532.540.526.5205.5321617.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمروه احمد السٌد حفنى9696

ناجح64.5362936.52318938151538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمرٌم حامد زٌدان حامد9697

ناجح47.5332232.522.5157.5331213.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةمنار محمد السٌد حسن9698

ناجح53.537.523.535.52317335151538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةنانسى صابر حسٌن حسن9699

ناجح61.539.530.53423188.538151538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةنوال الغٌطى عاطف عبد الغفار9700

ناجح553522.53321166.532171538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةنورا احمد احمد محمد9701

ناجح5034.526.532.522.516632161338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةنورهان عبد االخر محمد مرزوق9702
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ناجح7451405133.5249.5361815.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةهاله حسن عبد الراضى محمود9703

ناجح66.536.534.53928204.539181738طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةهبه هللا عبد الحافظ مصطفى مدكور9704

ناجح55.531.528.536.523.5175.535151638طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةهبه عبد هللا مصطفى مدكور9705

ناجح57.53528.53724.5182.5371816.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةورده رجب قبٌصى احمد9706

ناجح52.535.53036.524178.535181538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةوالء خلٌفه السٌد عبد الاله9707

ناجح58.53628.534.524181.5341713.538طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن اسماعٌل احمد عبد الرحمن9708

ناجح5938243321.5175.536181338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن اسماعٌل خلٌفة حسن9709

ناجح64.540.527.540.528.5201.533161338طهطاالعروة الوثقى االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عالء فوزى محمد9710

ناجح8059.54059.53927839182038طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد ابراهٌم احمد9711

ناجح78.5574058.538.5272.540182040طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد احمد عبد الرحٌم9712

ناجح79604059.539277.540182038طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد عبد الرحٌم9713

ناجح74534058.538.526439182040طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاحمد حسٌن سنوسى محمد9714

ناجح6652.54057.53324940172038طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاحمد خالد خلف محمد9715

ناجح73.55338.555.533253.537182038طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاحمد على خلف هللا ابراهٌم9716

ناجح69.558.536.55234250.538181838طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاحمد فوزى رمضان عثمان9717

ناجح6154.5365534240.538182039طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاحمد مرتضى امٌن السٌد9718

ناجح535137.556.53223036182039طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاشرف الشمندى محمد رفاعى9719

ناجح5850.5385232230.5381719.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاٌاد حسن صابر محمد9720

ناجح76.5584058.537.5270.538172039طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةجابر احمد محمود احمد9721

ناجح78574059.536270.530182038طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةحسٌن عبدالفتاح حسٌن حسن9722

ناجح7959.5405839275.5391819.539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد ابوزٌد السٌد9723

ناجح6157375434.5243.533152038طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةسٌف الدٌن احمد السٌد احمد9724

ناجح78.560406038.527740172038طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةسٌف الدٌن رشوان حسٌن رشوان9725

ناجح6054.534.5483022735171938طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةسٌف راضى رمضان عثمان9726

ناجح8059.5406038.5278401819.539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةشرٌف عماد راضى ضٌف هللا9727

ناجح60.546.53146.526210.5401819.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةطارق السٌد ابو زٌد احمد9728

ناجح51.555.532.55132222.5381717.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةعبدالحكٌم احمد جابر الفولى9729

ناجح7451.538.54839251331718.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن سعودى محمد قبٌصى9730

ناجح7960406038.5277.5391818.539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عفٌفى على9731

ناجح695234.547.53223538161839طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن مرتضى امٌن السٌد9732

ناجح69553545.533.523835151838طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةعبدهللا السٌد احمد السٌد9733

ناجح68.55736.55132.5245.5381617.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةعالء جابر محمود عبدهللا9734

ناجح55.546.535.550.529217361817.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةعالء حسٌن ذكى حسٌن9735

ناجح78.558.539.558.538273391719.540طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةفؤاد عباس بخٌت عباس9736
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ناجح78.558405637.5270401817.539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمحمد احمد دٌاب على9737

ناجح73.555.5405436.5259.535161738طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمحمد حسن فؤاد عبد الغفار9738

ناجح67.547.537.54932.523438181938طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمحمد على مسعود على9739

ناجح51.539.53243.530196.5381617.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمحمد هاشم سالمه احمد9740

ناجح795837.554.538.5267.540161739طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمحمود عمر احمد عمر9741

ناجح654235.544.534.5221.536151738طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمصطفى عٌد عبدالعاطى احمد9742

ناجح77.552.53852.537.5258371517.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد خلٌفه عبد الغفار9743

ناجح48.5483644.530207361517.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةهٌثم رزق هاشم رزق9744

ناجح78.560405838274.5371619.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد فؤاد عباس9745

ناجح7460405838.5270.5391719.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةٌوسف حسن عبد الرحٌم منصور9746

ناجح5251.533.545.534216.538151838طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةٌوسف عادل احمد السٌد9747

ناجح7858405937272381815.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاسماء ابراهٌم جوده محجوب9748

ناجح655536523324139171838طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاسماء عارف محسن حسن9749

ناجح69.54933.55333.5238.5371617.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاسماء عبد الحلٌم احمد عبد الحلٌم9750

ناجح645125513022135161638طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةامٌرة عبد النبى احمد رضوان9751

ناجح60.550.530.543.527.5212.534131538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةامٌرة محمد على احمد9752

ناجح73.55435.555.536254.538151738طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةامٌره محمود محمد احمد9753

ناجح74553455.533.5252381616.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةاٌه بخٌت عبدالعلٌم احمد9754

ناجح504625.53823182.532151538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةجهاد فرغلى على اسماعٌل9755

ناجح7657.5385837266.538151639طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةجهاد فؤاد احمد سالمه9756

ناجح654535.548.53022435151538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةحسناء السٌد خلٌفه ابراهٌم9757

ناجح7453.54057.538.5263.5391717.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةدالٌا محمد عبد الراضى جابر9758

ناجح73.558395537.5263381716.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةدعاء السٌد محمدٌن مهران9759

ناجح67.5452949.526.5217.5361616.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةرحمه محمود قبٌصى على9760

ناجح68.54628.54224.5209.5381518.539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةزٌنب عبدالسالم على عبدالاله9761

ناجح76.55831.55433.5253.538151638طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةسلمى احمد حسن حسٌن9762

ناجح544623.535.528187351515.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةشروق خالد خٌرى عبد الحق9763

ناجح73.55738.55738.5264.5401717.539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةشروق مؤمن سانوس محمد9764

ناجح7552.5395236254.538161738طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةشهد ابو السٌد محمد احمد9765

ناجح7656.5375437260.5391618.539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةشهد السنى محمد حسٌن9766

ناجح7857405733.5265.5401515.539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةشهد حماده ابراهٌم حسٌن9767

ناجح7348.539.553.531245.540161638طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةشهد راضى خلف على9768

ناجح62453750.532.5227371513.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةشهد عبد الباسط جابر مجلى9769

ناجح7757.538.55637266401915.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةصابرٌن عبد الصبور محمد حسان9770
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ناجح7858406037.5273.5401815.539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةضحى خٌرى اسماعٌل رضوان9771

ناجح6945374734.5232.540181538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةضحى على ٌونس حسٌن9772

ناجح59.53732.544.526.520038171538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةفاتن ابو المجد محمد حسٌن9773

ناجح66.538.532.54530212.540151539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةلمٌاء عادل احمد السٌد9774

ناجح694533.538.530.5216.540161438طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمرٌم عبد الرحمن عبد الرحمن محمد9775

ناجح72.547385529.5242401515.539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمنار عزت بخٌت عباس9776

ناجح76594056.535266.540151638طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمنار على ابوزٌد محمود9777

ناجح75.553395334254.5401516.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمنه هللا اسامه على رشوان9778

ناجح634535492822038161739طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمنه هللا رشاد محمود محمد9779

ناجح67503755.525.5235391716.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةمنه هللا عمران ابراهٌم السٌد9780

ناجح51.533.531412117834151438طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةندا خالد محسن بدوى9781

ناجح7755.53956.53526340151538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةندا على خلف هللا ابراهٌم9782

ناجح7756.538.555.537264.5401515.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةندى ناصر السٌد خلف 9783

ناجح72.556.5395638262401613.538طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةهاجر محمد احمد سالمه9784

ناجح77.559.54058.539274.540161539طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةهدٌر جابر ابوالحمد حسٌن9785

ناجح79594057.539.527540151438طهطاعباس بخٌت االعدادٌة المشتركةوفاء ٌاسر جابر حسانٌن9786

ناجح78.560405940277.5371415.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد أحمد محمود9787

ناجح69.535.532.53527199.536141237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد راضى محمد9788

ناجح76.5513747.536248351512.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأحمد ابوالمجد أحمد خلف هللا9789

ناجح61.539.531372819733151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاحمد اسامه على عبدالكرٌم9790

ناجح673534442920938141537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأحمد السٌد محمد قبٌصى9791

ناجح66.55536.540.532230.537141237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاحمد جابر احمد عبدهللا9792

ناجح704030.540.52820936141237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأحمد فٌصل توغان عبدالعال9793

ناجح7758405939.5273.5371414.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأحمد فٌصل محمد هرٌدى9794

ناجح756040594027435141337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاحمد ماهر محمد عبد الفضٌل9795

ناجح73524049.538252.534141137طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأحمد ٌاسر سالمه اسماعٌل9796

ناجح70.542.537.540.532223361412.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأدهم محمد محمود عبدالرحمن9797

ناجح7657.538.5563926734151437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاسالم احمد على عبدالمجٌد9798

ناجح61.53931.554.531217.534141237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاسالم حسٌن محمد السٌد9799

ناجح70.532.54040.537220.535151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاسالم صالح حربى عبدالكرٌم9800

ناجح5732.5253529.5179301511.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاسالم طلعت عبدالعال قبٌصى9801

ناجح7658.538.55937.5269.535151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاسالم محمد كمال رشاد9802

ناجح66.55231.55130.5231.5281411.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةالسٌد عالء السٌد محمد9803

ناجح5535.524.53525.5175.522151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةبٌشوى عالء حكٌم نخله9804
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ناجح69.545385337242.535151337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةحسام حسن علم الدٌن عبدالاله9805

ناجح7960406040279351516.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةحسن عبدهللا محمد احمد9806

ناجح6045303426.5195.533151337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةحسن ناصر حسن محمد9807

ناجح68.549.53344.528.522435171437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةحمدي صفوت حمدي محمود9808

ناجح50.535223722166.529151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةخالد السعودى محمد األمٌن9809

ناجح54412141.524181.5261411.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةخالد عبد الناصر السٌد احمد9810

ناجح59.533.522.53221168.532151437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةخالد على محمد على9811

ناجح684530.54224.521029151337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةخالد محمود قالد ٌخٌت9812

ناجح8058406039.5277.531.5141337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةدانٌال القس روفائٌل لبس سلمان9813

ناجح61.54531.543.530211.530151437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةراضى ٌونس راضى محمد9814

ناجح72.556355032.524635151337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةزٌاد عمر محمود عمر9815

ناجح5937.5253422.5178331611.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةسالم مهٌد على عبدالعال9816

ناجح5937.531.536.528192.531161337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةعبدالعال حماد عبدالعال عبدالنعٌم9817

ناجح70543444.527.523030151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز فؤاد توغان عبدالعال9818

ناجح53.53422.530.522.516334151137طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةعبدالاله احمد محمد عطاهللا9819

ناجح7352.534.547.526233.532151437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةعبدهللا حماده سالمه مهدى9820

ناجح5635.528.5352017531151437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةعبدهللا طلعت عبداللطٌف السٌد9821

ناجح68413638.528211.5311512.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةعبدهللا محمود عبدالعال عبدالعزٌز9822

ناجح563821372117330161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةفاروق عماد الدٌن محروص احمد9823

ناجح50.53522.532.521.516228171237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةكٌرلس عالء حكٌم نخلة9824

ناجح69413643.528.521834151537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمود أحمد9825

ناجح53.5352436.52117030161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد الحسٌن احمد السٌد9826

ناجح51342234.521162.5261612.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد على السٌد9827

ناجح59.546.526.53624.519331161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد حسن احمد عبد المنطلب9828

ناجح69393239.530209.5341611.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد حسن أحمد محمود9829

ناجح403121302014226101337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد خالد احمد السٌد9830

ناجح563023342216529171337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد خلف حربى عبدالكرٌم9831

ناجح4834.522.536.522163.5291512.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان محمد خالف9832

ناجح6839.530.54428.5210.5331612.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد صابر على حامد9833

ناجح6641.525.540.526.5200331612.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد عادل رشاد على9834

ناجح765639.55335.526032161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد عشرى قبٌصى زق9835

ناجح78604059.538275.534161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد عطٌه حسن محمود9836

ناجح45.535.523.533.522.5160.531161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد محمود عبدالقادر بهجات9837

ناجح52.535.523.53321.5166301611.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر محمود عبدالرحمن9838
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ناجح79.560405940278.536171437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمود حسن السٌد حسن9839

ناجح533521.53322164.528161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمود رمضان محمد هرٌدى9840

ناجح53.54230.545.531202.535181637طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمود صالح محمد عطاهللا9841

ناجح614525.540.524.5196.532151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمود عبدالاله محمد على9842

ناجح594527.539.525.5196.5331512.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمود عز السٌد احمد9843

ناجح68.549.528.550.53423135151437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمود عنتر عزت عبدالرؤف9844

ناجح5940244122.5186.530151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمود كمال عبداللطٌف محمد9845

ناجح57.533.5223721.5171.5281612.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمود محمد خلٌفه ابوالفضل9846

ناجح574521.53320176.532151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمصطفى ماهر عبد العاطى السٌد9847

ناجح47.53125.533.521158.529151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمصطفى ماهر مصطفى السٌد9848

ناجح76483750.533.524535171337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود سالمه مهدى9849

ناجح71.5464051.53724637161337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمعتز محمد عبدالقادر بهجات9850

ناجح6238.5304329202.5321611.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمعتمد صالح محمد عبدالعال9851

ناجح45.535.52538.524.516929161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمٌنا سالمة ندهى علبكى9852

ناجح64.536.5244524.5194.527151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةٌسى صبحى شاكر شنودة9853

ناجح5638.5223321.517127151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةٌوسف اشرف مخٌمر على9854

ناجح56322230.520.516127151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالسمٌع السٌد عبدالعزٌز9855

ناجح745730533725135161337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد أحمد عطٌه9856

ناجح64.547.53046.526.521530161337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاسراء حسٌن أحمد بشندى9857

ناجح54.534.5233522169331614.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاسراء فتحى كمال عبدالاله9858

ناجح5839.524.53824.5184.530161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأمل محمد حسن خلٌل9859

ناجح57.539.521.54423.5186321611.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأمنٌه الظابط فتحى السٌد9860

ناجح755639.555.534.5260.5371714.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأمنٌه زٌنهم سٌد عبدالعلى9861

ناجح72.552.535.55637253.532161537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأمنٌه على حسن خلٌل9862

ناجح553621.53422168.529161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأٌرٌنى وائل رشاد فرج9863

ناجح583824.536.520.5177.5301711.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاٌمان حسن احمد خلف هللا9864

ناجح42.538.52137.522161.530161137طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد فاروق عٌسى9865

ناجح5945.526.5422319630161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاٌه جالل محمد مهدى9866

ناجح64.550.5254832.5220.532161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةآٌه جمال ابوضٌف الزهرى9867

ناجح5333.521.53320.5161.5261711.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاٌه عبداللطٌف السٌد محمود9868

ناجح614130492921030161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةاٌه عالء السٌد عبداللطٌف9869

ناجح65.539323725198.530171337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأٌه محمد محمود عبدالاله9870

ناجح68.554.5335136.5243.5311514.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةآٌه محمود حسن خلٌل9871

ناجح715235.542.53223335161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةأٌه مؤمن محمد اسماعٌل9872
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ناجح46.534.5223721.5161.530161537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةبخٌته الزناتى عبداللطٌف محمد9873

ناجح76563958.534.526436161537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةبلقٌس جمال الدٌن عمٌره عبدالرحٌم9874

ناجح58.545.523.54121189.533161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةبوسى على عبدالرحٌم محمد9875

ناجح6145.52539.52219328171437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةجاكلٌن معدول مالك ندهى9876

ناجح60.540.53637.527.5202331615.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةدعاء خلف ثابت ابوضٌف9877

ناجح4937.522.533.521.5164271514.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةدنٌا رمضان السٌد شعبان9878

ناجح603930423020133161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةدنٌا محمد حسن احمد9879

ناجح695333.54429.5229301614.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةدٌنا محروص عبدالاله احمد9880

ناجح66.538273422.518831151237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةراندا اشرف احمد عمٌره9881

ناجح54.537.521.533.522169301610.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةرانٌا محمود محمد التعلب9882

ناجح78.558.538.554.533.5263.536151437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةرحاب صابر صبره حسٌن9883

ناجح805839.558.54027635161537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةرحمه ابراهٌم عبدالعال أحمد9884

ناجح7652.537.5553225335151337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةرحمه عادل السٌد عطٌه9885

ناجح58.5422552.52420232161337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةرحمه عالء شوقى عبدالغنى9886

ناجح604024.536.52318435161537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةرحٌل محمود عبدالجابر عبدالواحد9887

ناجح8059.5406040279.5321614.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةرٌنادا احمد انور عبدالحلٌم9888

ناجح7658.536.558.532261.533161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةسارة كمال محمد أحمد9889

ناجح78.559.538.55838.5273351614.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةساره عبدالراضى عبدالحفٌظ عبدالحلٌم9890

ناجح694530.53932.521632161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةسمر على محمود عبد اللطٌف9891

ناجح58.532.528412318330161337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةشاهندا عاشور عطٌه حسٌن9892

ناجح643924.53723187.526161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةشهد على خلٌفه مهدى9893

ناجح74.557.53751.534254.534161437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةشهد هانى عطاى السٌد9894

ناجح714833573224130161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةشٌماء أحمد عبدالباقى محمد9895

ناجح4533213320.5152.527161137طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةشٌماء الجهالن محمد عطٌه9896

ناجح79604058.539.527738171437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةشٌماء بخٌت احمد ابوزٌد9897

ناجح473522352015931171437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةشٌماء شعبان رجوح محمد9898

ناجح69.547.533.54833.5232351516.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد صالح صدٌق9899

ناجح69.53935.549.529222.537151837طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةعزة صالح ٌوسف حسن9900

ناجح79.560406040279.5371717.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةغادة خلف عبدالاله أحمد9901

ناجح72.548.536.550.536244361715.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةفاطمه السعودى أحمد محمد9902

ناجح674233.544.527214291615.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةفٌفٌان باسم ناروز اٌوب9903

ناجح65.541284224200.531161537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةكرستٌنا أٌمن باسٌلى ذكى9904

ناجح79.560406039.527938171637طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةكرٌمه عبدالوارث عاطف عبدالحلٌم9905

ناجح74.541.534.557.527.5235.532.51616.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمارتٌنا فكتور عزٌز سعٌد9906
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ناجح48.531.522.534.52215929.51615.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمارتٌنا كمال نصرهللا باسٌلى9907

ناجح51.537.52732.523171.529161637طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمارتٌنا نعٌم بسطاوى بطرس9908

ناجح533727352317526161637طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمارسٌل رشاد نصر هللا الٌاس9909

ناجح46.537.523.536.524168261714.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمارى عٌاد نصرهللا باسٌلى9910

ناجح73.555.5364730.5242.532161537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمارٌنا رأفت تقى كامل9911

ناجح7240.53053.526.5222.5301616.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمارٌنا عزت عزٌز سعٌد9912

ناجح78583958.537270.5361616.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمروة محمود محمد قبٌصى9913

ناجح6752.538.55534.5247.533161537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمروه حسٌن محمد السٌد9914

ناجح69.54733.54629.5225.538161637طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمروه عبدالناصر احمد على9915

ناجح55.53923.53522.5175.5271616.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمرٌانا المملوك خلف معوض9916

ناجح7247.5385426237.533.5161637طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمرٌم البدرى منٌر بخٌت9917

ناجح5336.52835.52217529161537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمرٌم عٌاد الرومانى مرزوق9918

ناجح695434.55530.5243331611.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةملك حسن محمد سالم9919

ناجح49352434.521.516435161137طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمنار السٌد عبدالرحمن السٌد9920

ناجح563723.533.523.5173.539161137طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمنار كمال دٌاب أحمد9921

ناجح645028.552.53422939161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمٌاده السٌد محمد عالم9922

ناجح64.536.531.54635.5214371711.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمٌار مصطفى خلٌفه مهدى9923

ناجح66452536.527199.538171437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةندى عبدالنبى محمد عامر9924

ناجح5535.52335.52817736161337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةندى عصام محمد احمد9925

ناجح53.53722.53221.5166.535161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةنورا محمد بخٌت محمود9926

ناجح76533753.536.525637181337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةنوران أحمد على حسن9927

ناجح78.559.53758.536269.539171437طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةنوران خالد قبٌصى عبدهللا9928

ناجح64.538.528.539.530.5201.5371614.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةنورهان على السٌد عبدالكرٌم9929

ناجح553323312116335141237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةهداٌا أحمد السٌد حسٌن9930

ناجح694227432220334161137طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةهند محمد عبدالرسول عبدالحافظ9931

ناجح5940253321.5178.534161237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةوالء عادل السٌد عبدالرحمن9932

ناجح7138.532.546.528.521738171037طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن الشحات محمد اسماعٌل9933

ناجح65.539.528.53926.519939171237طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن حسن على حسن9934

ناجح73.548.539.55033244.5381512.537طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن سعد عطٌه حسن9935

ناجح775638.557.53226138161337طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ٌاسر كمال كراعى9936

ناجح60.540.527.54725.5201371715.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةابراهٌم محمد عبد الباقى احمد9937

ناجح74.547.53852.535.5248371715.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةاحمد صالح كمال عبد الرحمن9938

ناجح58.53922.53822.5180.534151440طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةاحمد مصطفى عاطف محمد9939

ناجح6037.523.534.522.517836171340طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةاسالم على خلف هللا على9940
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ناجح6337.5263422182.5401511.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةاللٌثً أشرف عبد اللطٌف أبو زٌد9941

ناجح563225.53321.516833151439طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةحسٌن محمود السٌد عبد الرحمن9942

ناجح6035283722.5182.5341512.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةخالد عادل عبد اللطٌف هدٌه9943

ناجح6439.525.541.525.5196371712.539طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةزٌاد البدرى سالمه عبد العال9944

ناجح70.545.534.543.532.5226.5371716.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةعبد الرحمن احمد عبدالباقى احمد9945

ناجح5931.52737.52618134161640طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةعبد الرحمن البدرى عشرى عبد الحلٌم9946

ناجح74554057.539.526640161540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةعبد الرحمن محمد السٌد عمر9947

ناجح54.532.524342116631161439طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةعبد الرحمن محمد عبد الرحمن جاب هللا9948

ناجح53.532.522.534.52316635161439طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةعرفه محمد احمد السٌد9949

ناجح48.533.52234.522.516132151540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةعلى حمدون كامل عبد الحافظ9950

ناجح6136.523.53622.5179.534161239طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةعلى عبد النعٌم على محمد9951

ناجح6138.521.53323.5177.536151440طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةعمر محمد نادى عبدالحمٌد9952

ناجح4633.521.53420.5155.533151339طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةكامل عبد هللا كامل عبد هللا9953

ناجح674531.545.524.5213.535161339طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمحمد احمد محمد خلٌفه9954

ناجح483322.534.521.5159.534171239طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمحمد سمٌر حسن صدٌق9955

ناجح4831.5253621.5162301712.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمحمد محمد عبد العلٌم سالمان9956

ناجح674432.54230215.5301713.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمحمد منتصر قدرى محمد9957

ناجح62.533.52737.523183.535171340طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمحمد نبٌل احمد خالف9958

ناجح7149.53746.53123537181440طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمحمود محروص محمد محمود9959

ناجح50.533.5223121.5158.530181240طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمروان عصام الدٌن عاطف محمد9960

ناجح57.54021.53724180331712.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمسعود على احمد على9961

ناجح47.53023.533.524158.5271512.539طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمصطفى السٌد عبد هللا منازع9962

ناجح4234.525.5322015432.51512.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمٌنا عادل حكٌم نخلة9963

ناجح5332.526.53421.5167.536171340طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةنبٌل زاهر احمد خالف9964

ناجح463231.532.520162301712.539طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةولٌد محمد خلف محمد9965

ناجح53.53424.533.522167.528171239طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةٌحٌى عصام احمد عبد الاله9966

ناجح61.535.52431.520172.534181239طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةٌوسف ظرٌف كامل ابراهٌم9967

ناجح58.532.525.53320169.529181339طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةٌوسف نبٌل فهمى سعٌد9968

ناجح70.558.534.55529.5248371713.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةازهار مختار السٌد عبد النعٌم9969

ناجح7050.53345.532.5231.536181440طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةاسماء عبد الشافى عبد الحمٌد عطٌه9970

ناجح7757.53958.53927137181640طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةاسماء عالء محمد صبره9971

ناجح68.556364624230.537171340طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةاسماء على احمد عبد الرحمن9972

ناجح69.546.5405529.5240.538171540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةامل محمد عبد الحمٌد ربٌعى9973

ناجح63.542.531502521234.51715.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةاٌرٌنى فتحى ثابت جادهللا9974
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ناجح7459355033.5251.535171540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةاٌه احمد السٌد عبد النعٌم9975

ناجح67493847.528.5230371813.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةاٌه احمد خضرى حامد9976

ناجح735539.54336246.536171540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةدالٌا عبد هللا كامل عبد هللا9977

ناجح6249.53350.52822336171540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةدعاء محمد عبد الرحٌم محمد9978

ناجح74.557.5395938.5268.537181740طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةدنٌا كمال ابو المجد عبد الكرٌم9979

ناجح69.5594057.538.5264.535181540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةرباب مصطفى جابر عبدالعال9980

ناجح7356.53553.534.5252.538181740طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةرٌهام محمد عبد الاله محمد9981

ناجح72.558396038.5268381815.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةساره صابر محمود احمد9982

ناجح7452.54054.538.5259.536181540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةسالى مدحت محمود محمود9983

ناجح744537.553.538.5248.5351816.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةسناء محمد السٌد عبد النعٌم9984

ناجح63.540324529209.534181540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةعبٌر عادل احمد ابوضٌف9985

ناجح8059.5406039.527938191840طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةفاطمه رمضان عبده السٌد9986

ناجح563823322217130171540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةكرٌستٌنا رزق معوض منتٌاس9987

ناجح623422.53121170.531.5171640طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةكرستٌنا ماجد حكٌم نخلة9988

ناجح57.535.52332.520.5169341713.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةلبنى السٌد قبٌصى عبد هللا9989

ناجح6033.522.531.522.517032161340طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمرٌم رومانى حكٌم نخله9990

ناجح754732.544.530.5229.5351712.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمنار ادهم ابوزٌد محمد9991

ناجح60.539.52736.524187.534171540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمها على حسن شهاب9992

ناجح714138503123136171340طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةمها محمد الحلبى محمد9993

ناجح5532.5253224168.536161340طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةندا برهوم حسن شهاب9994

ناجح66454048.535.5235351713.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةندا محمد احمد هدٌه9995

ناجح5937.523.532.521.517434171140طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةنسمه ضاحى عاطف محمد9996

ناجح71493347.534234.5361713.540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةنسمه عابدٌن خلف حسانٌن9997

ناجح6135.52835.52318333181240طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةنعمة طلعت الدرس عبد العال9998

ناجح55.535.521.53221.516633171340طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةنورهان محمد عبد هللا منازع9999

ناجح66.544.535.54229217.536171340طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةوردة على احمد محمد10000

ناجح74.5534047.53424937151540طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةوالء عنتر عطٌه عبد الكرٌم10001

ناجح61372440.523185.5321410.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاحمد قدرى حسن عباس10002

ناجح59.535273721179.536151139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاحمد محمد على محمد10003

ناجح4932.5243822165.5321411.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح محمد حسن10004

ناجح64.536.528412719732141239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاسالم حسن السٌد فبٌصى10005

ناجح703435.53830207.536151239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةالسٌد محروص احمد خضٌرى10006

ناجح5833.52839.526.5185.533141439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةالسٌد محمد السٌد قبٌصى10007

ناجح42.53024.53321.5151.531141039طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةالعربى محمد محمود أمٌن10008
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ناجح42.53424.53920.5160.529151139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةامجد سمعان اسكندر رزق10009

ناجح7536.536.548.536.523330.5151139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةبرسوم زرٌق فرهود بخٌت10010

ناجح50.53124.5372717035141339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةجابر حموده احمد حموده10011

ناجح68.5423648.537.5232.528.5161239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةجرجس رومانى فاٌز عطاهلل10012

ناجح70.533.5263623189351412.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةحسام احمد محمود حفنى10013

ناجح48.533.523.536.522.5164.5311411.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةحسام جابر محمد احمد10014

ناجح45.5332336.520.5158.533141139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةحسن محمد على محمد10015

ناجح59.532.52437.520173.5351510.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةحسٌن فتحى خضٌرى محمد10016

ناجح63.541.52539.525.5195351412.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةحسٌن محمد حربى حسن10017

ناجح5233.524.536.522.516935141139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةطارق حسانٌن على السٌد10018

ناجح56342434.522170.535151139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن أحمد حسن أحمد10019

له دور ثان8245.51.521166320طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن على حموده عثمان10020

ناجح5233.523.53521.5165.5291411.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن محمد بٌومى على10021

ناجح4733.5263521.5163331411.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعبدالواحد حسام السٌد عبدهللا10022

ناجح403426342415835141239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعلى السٌد محمد هاشم10023

ناجح67.542.537.545.532.5225.538151439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعلى صالح حسن محمد10024

ناجح57.538.5303925190331411.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعلى محمد على حسن10025

ناجح43.537.5263923.5169.5291311.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعماد ممدوح احمد على10026

ناجح5535.53038.525.5184.535141239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعمر سامح محمد على10027

ناجح4935253622.5167.5311310.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعمر محمود عبد اللطٌف عبد العزٌز10028

ناجح51.535.5263623.5172.533141439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةفارس ناصر ثابت امام10029

ناجح4730273221.5157.535141039طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةلقمان صالح محمد هاشم10030

ناجح4533.52331.52015329141239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمد عبد السمٌع عبد الرحٌم عوٌس10031

ناجح59.538.524.543.524.5190.537141139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد ثابت عبد اللطٌف10032

ناجح61.537304426198.5351411.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمد صالح الحضرى بخٌت10033

ناجح6540.53244.530212371412.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمد طلعت محمد ابراهٌم10034

ناجح4934.526.535.524169.532141339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمد عادل احمد قبٌصى10035

ناجح483527.53823.517233141339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمد مختار محمد على10036

ناجح48.535.527.53923173.5351411.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمد ٌسٌن محمد امبن10037

ناجح5335.5274025180.5331512.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمود اطلنطى احمد عبد العزٌز10038

ناجح523427382417533141239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمود جابر على السٌد10039

ناجح433020302014320101039طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمود صابر احمد محجوب10040

ناجح50.532.527.539.520.5170.533141339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمود عبد الرحمن محمود عبد الرحمن10041

ناجح5232.524.5422117229141439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمود ٌسٌن محمد أمٌن10042
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ناجح49.532.5264121170291412.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمروان محمد السٌد احمد10043

له دور ثان7.56.55.5130.5331052.520طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمصطفى خلف على محمد10044

ناجح5436.5284622.518731141239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمصطفى كامل خلف خلٌفه10045

ناجح69.545.530.551.526.5223.538161239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود حسن محمد10046

ناجح643527.546.522.5195.534141339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةهشام حسن فوزى محمد10047

ناجح43.535244220.516533141139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةٌحٌى خالد ثابت امام10048

ناجح4831.52241.521164251412.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةٌسى بخٌت فرهود بخٌت10049

ناجح50322749.523.518229161339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاحالم مختار كمال على10050

ناجح5531.52745.522.5181.529161439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةازهار عبد الصبور محمد عطٌه10051

ناجح74553854.538.5260331712.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاسماء نصر على امام10052

ناجح75483950.534246.5341614.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةامانى احمد جابر حسن10053

ناجح62.535284522192.5291614.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةامانى عبد الرحمن حسٌن عبدالرحمن10054

ناجح623532.545.522.5197.535161339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةامل ثابت رٌاض احمد10055

ناجح54313051.526192.529161439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةامنٌه محروص حسن على10056

ناجح48322542.522.517025161339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةانوار خلف صالح محمد10057

ناجح7140384428.5221.532161139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاٌمان اٌمن عبدالصبور محمد10058

له دور ثان11.52431.522872.520طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاٌمان خلف محمد كمال الدٌن10059

ناجح72.555.5395537.5259.532161439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد اسماعٌل على10060

ناجح4932.530.535.522169.5311611.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاٌه اشرف عبد اللطٌف مجلى10061

ناجح5635283521175281612.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاٌه حماده محمود محمد10062

ناجح69393245.529214.530161139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةاٌه محمد عبد السمٌع محمد10063

ناجح6035.527.53422.5179.5271511.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةتهانى قبٌصى فوزى قبٌصى10064

ناجح73.558.539.55635.526332141339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةجهاد فتحى عبدالحافظ احمد10065

له دور ثان5.54.53.51.50.515.566220طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةدنٌا عادل على احمد10066

ناجح6134.5283620.518031161139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةدنٌا فتح هللا فوزى قبٌصى10067

ناجح733437.54230.5217321612.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةرحاب صابر السٌد حجازى10068

ناجح4234.5203120147.524151139طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةرحاب ٌاسر محمود عبد اللطٌف10069

ناجح49.530.5243220.5156.5271311.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةرحمه محمود حسٌن احمد10070

ناجح47.532.524.534.52116025161239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةرضا ثابت ابراهٌم جبره10071

ناجح67.53732.536.526.520029141439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةزهراء جاد عبد الرحٌم محمود10072

ناجح49.535.525.53221163.5271510.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةسمر ثابت صدٌق عرابى10073

ناجح71.5453744.532.5230.530161439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةشاهنده احمد حسٌن بخٌت10074

ناجح66.536.53740.528.520931161339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةشرٌن الضبع عوٌس عبد الاله10075

ناجح68.539313929206.533161339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةشهد خلف على احمد10076
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ناجح64.538284226198.528161439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةشهد سمٌر محمد ابراهٌم10077

ناجح6232.52537.523.5180.530161339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةشٌماء اٌمن احمد حفٌظ10078

ناجح56.53224.5382317427161239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعزه فاضل احمد فاضل10079

ناجح68.541.53040.528.520933161439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةفرحه حمٌد عبد هللا عبد الرحٌم10080

ناجح46.532.521.53421.5156251612.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةلبنى جابر السٌد محمد10081

له دور ثان245754.545.5137520طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمروة خلف احمد محمد10082

ناجح62.5362638.521.5184.533161639طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمنى صابر محمود دٌاب10083

ناجح69.539.530.545.530.5215.5311712.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمنى طلعت السٌد قبٌصى10084

ناجح6036.52437.52518336171339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمى صالح حسٌن قالد10085

ناجح54372540.524.518132151339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمى محمد احمد عمر10086

ناجح553626.54126184.527161339طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةنورهان محروص حسن على10087

ناجح62.53625.54124.5189.5281714.539طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةهند عبد السمٌع محمود احمد10088

ناجح54.532.528.538.524.5178.531141439طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةورده محمود عبد الرحٌم محمود10089

ناجح54.534.5253821.5173.529171239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةوالء عبدالاله محمد عبد الحلبم10090

ناجح603427.535.524.5181.531161239طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عبد الرحٌم محمد رضوان10091

ناجح68.54226.537.524198.525141231طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد اسماعٌل محمد السٌد10092

ناجح7952.536.538.531.523834151432طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد اشرف مدنى محمد10093

ناجح403020302014020101030طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد حسٌن رزق احمد10094

ناجح6937.527.532.527193.530151232طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد عبدالحلٌم حافظ موسى10095

ناجح7437.53041.528.5211.5261612.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد عبدالرحٌم العشرى احمد10096

ناجح7957.538.550.539264.533151235طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد عصام حلمً على10097

ناجح78.549.53848.538252.5331612.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد عالء عبدالجواد احمد10098

ناجح6448.534.53626209271512.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد على الحمدى محمد10099

ناجح74.542.5333727.5214.534161430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد على محمد عبد السمٌع10100

ناجح77.54130.5402721631141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد فتحى محمد عبد الحلٌم10101

ناجح60.537.527372218429151230طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد كمال هرٌدى على10102

ناجح58.5453035.523.5192.529151231طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد محمد احمد سلٌمان10103

ناجح68.551.53038.532.522131151230طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد محمد احمد محمد10104

ناجح57.54631.5403621129131432طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد محمد عٌد عبد الحلٌم10105

ناجح805236.55538.5262341515.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااحمد مرتضى ابوالفضل السٌد10106

ناجح71453041.528215.5291512.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسالم عبدالصبور عارف عمر10107

ناجح664528.537.530207321512.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسماعٌل محمد اسماعٌل محمود10108

ناجح68.54529.53426.5203.528131331طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاالسٌد احمد السٌد محمد10109

ناجح61392933.523185.531131235طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاالسٌد انور السٌد صدٌق10110
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ناجح73.54530.5363121634151430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاالضمرانى اشرف رفاعى بخٌت10111

ناجح7246.530.535.529213.529.5151435طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاامٌر بخٌت حلمً حنا10112

ناجح7754.53557.536.5260.5351614.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااٌمن احمد حسٌن رضوان10113

ناجح6337.53440.530.5205.528.51514.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااٌمن افراٌم حكٌم توفٌق10114

ناجح71.53333.5422920933141535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجابشار محمد صدٌق سلٌم10115

ناجح76423344.531226.5341614.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجابكر احمد بكر احمد10116

ناجح764234.54332227.5341514.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحازم سعد محمد توفٌق10117

ناجح74.54636.556.535.5249321614.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحازم طارق سمٌر عبد الحمٌد10118

ناجح64413251.533.522232161430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحازم عطٌفى عبدالرؤف عزٌزالدٌن10119

ناجح774935.55033244.5341514.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسن ثروت امٌن الٌمانى10120

ناجح7850364837249341614.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسن حماده محمود محمد10121

ناجح754036.55034.5236351515.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسن ربٌعى حسن محمد10122

ناجح7847.5365537.525434161632طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسن رفعت جوده العشرى10123

ناجح73.5433738.53622833121630طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسن على شحات عرب10124

ناجح7651.5335333246.5321614.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسن محمد عبد الحلٌم مغربى10125

ناجح77.552.534523324934161430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسن محمد محمود حسب النبى10126

ناجح7741.53357.536.5245.5331614.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسن ٌاسر حسن محمود10127

ناجح6242.531.548.525.5210331615.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسٌن بخٌت ٌوسف على10128

ناجح74.550.535.554.536.5251.533161430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسٌن حسانٌن حسٌن رضوان10129

ناجح7948.53554.538255331615.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسٌن رفعت جوده العشرى10130

ناجح71.54534.549.536.523731161530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحسٌن محمد مدنى محمد10131

ناجح74.545365232239.5331615.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحمزة عبدالكرٌم محمود عبدالملك10132

ناجح724535.551.53323732161530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاخالد احمد الوردانى احمد10133

ناجح56.532.522.533.524.5169.5281612.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاخالد احمد شوقى احمد10134

ناجح64.5332434.525181281412.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاخالد شعبان السٌد عبد الحمٌد10135

ناجح70.540284131.5211331514.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاخالد صدٌق عبد الواحد البرقوقى10136

ناجح8059.539.54937.5265.5341516.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاخالد عبدالرحمن ابراهٌم على10137

ناجح8059.53955.539273341615.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاخالد محمود محمد معاذ10138

ناجح75.5452834.527.5210.5311614.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاخالد مؤمن السٌد صدٌق10139

ناجح75.540.523.53530.5205321614.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارائد حنفى محمود حسن10140

ناجح6740.52233.522.5185.528161430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارمزى ذكرى وهبه عوض10141

ناجح57.53625.537.525181.525151431طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارمضان مدبولً فتحً مدبول10142ً

ناجح8049.53655.53926033161532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاصالح ناصر على حسن10143

ناجح53352633.526173.5301314.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاصبحى عالء صبحى السٌد10144
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ناجح71.541324033.5218341515.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاضاحى معتصم نصار الحمدى10145

ناجح52332534.521.516628141330طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعبد الحلٌم السٌد عبدالعزٌز على10146

ناجح58.541.53036.525191.5311714.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعبد الرحمن محٌى ابودهب محمد10147

ناجح6737.526.534.526191.531171432طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعبد الرحمن مصطفى نصار امام10148

ناجح58.537.5303824.5188.5301614.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعبدالحلٌم على عبدالحلٌم السٌد10149

ناجح7845324732.5234.536141630طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعبدالرحمن احمد عبدالجابر عبدالحلٌم10150

ناجح795637.554.539.5266.5371517.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعبدهللا على احمد عزٌزالدٌن10151

ناجح7953.537.555.539.5265361517.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعبدهللا ممدوح بخٌت ضٌف هللا10152

ناجح7337.528.536.531.520738161631طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعبده حمدان عبد الاله حسن10153

ناجح55.53525.537.529182.530141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعالء صالح عبد الرحٌم سعٌد10154

ناجح564531.55233217.5361315.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعلى طه حدٌوى طه10155

ناجح61.549.532.556.533.5233.5341315.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعلى محمد على عبدالعال10156

ناجح7853.53757.536.5262.5381515.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعماد ممدوح على حماد10157

ناجح684931.55535.5239361315.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعمر رمضان قمصان حسن10158

ناجح5645325334.5220.5331315.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعمر محمد احمد احمد10159

ناجح67.539.529463221434141435طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعمرو اٌمن السٌد احمد10160

ناجح66.5393049.537222371515.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعمرو خالد ناجح عرفات10161

ناجح54.545.53050.535215.535141635طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجافارس صبحى عباس اسماعٌل10162

ناجح47.541.526403118628131431طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجافام زاخر منٌر فوزي10163

ناجح7959.539.55040268321515.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجافام فاٌز ادوارد تادرس10164

ناجح69.546.53253.534235.536141735طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحرم ثروت خٌري عبدالملك10165

ناجح72.547.530.552.536239351415.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد احمد ابراهٌم مهنى10166

ناجح714534.55437241.5361415.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد احمد ابوشوشه خلٌفه10167

ناجح75.55135.55638.5256.5351415.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد اشرف حسنى احمد10168

ناجح725137.54937246.536131630طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد حمادة عبدهللا عبد العال10169

ناجح724126.54430.5214361316.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد حنفى محمود محمد10170

ناجح7445345036239361316.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد خالد صابر عبدالمتجلى10171

ناجح72.546.530.551.536237351316.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد رفعت رمضان عبدالمولى10172

ناجح70.54531.550.536233.5341315.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد صدٌق محمد حسن10173

ناجح51.5463050.534.5212.5321315.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد صالح خلٌفة الحداد10174

ناجح54.538.524.54228187.5331415.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد صالح فوزى عالم10175

ناجح74.553.5345730.5249.536141630طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد على ماهر عباس10176

ناجح7551.53650.530243371315.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد على محمد معاذ10177

ناجح46.539.52933.526174.534141231طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمد محروس عبدالعال محمد10178
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ناجح7758.536.5543526137141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمود خٌرى ناجح عبدالمغٌث10179

ناجح563830.54126.519235131332طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمود ضاحى السٌد ابو زٌد10180

ناجح5139303525.5180.533141230طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمود عامر محمد عبدهللا10181

ناجح583830.53828.5193331512.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمود عبده حسٌن مهران10182

ناجح5533.526.532.525172.531111430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمود عصام اسعد غندور10183

ناجح66.538.531.536.52920234151331طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمود كمال خلف عبدالحلٌم10184

ناجح52.539.530362518329131235طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامختار جمال مختار فهمى10185

ناجح59.535313827190.531141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامروان شحاتة محمد على10186

ناجح76.552.52851.526.5235361415.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامصطفى العشرى عثمان عبدالملك10187

ناجح7452.5375131245.5381515.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامصطفى عرفة احمد على10188

ناجح764730.550.529.5233.536151530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامصطفى على محمد احمد10189

ناجح5936.53039.523.5188.536141535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامصطفى محمد احمد حسن10190

ناجح683322.54426193.533121430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامعتصم شعبان بخٌت منازع10191

ناجح71.550.53449.531236.537131531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجانشأت جمال خلف عبدالحلٌم10192

ناجح7958325630.5255.536151532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاٌاسر محمد عبدالعال خالف10193

ناجح43.530253725.516134111230طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاٌاسٌن خالد الوردانى احمد10194

ناجح594532.543.53321334151432طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاٌسى ابراهٌم عزت راغب10195

ناجح76.553.5385635.5259.535141330طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاٌسى ظرٌف ملك شحاته10196

ناجح48.53722.54022170271418.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاٌسى عادل ملك عطٌة10197

ناجح6340.5264531.520631141832طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاٌوسف ابوالعال سوقى على10198

ناجح8059.54059.539.5278.5371618.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاٌوسف احمد محمد على10199

ناجح8056405438.5268.535161830طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاٌوسف رافت فتحى مهنى10200

ناجح79.554.5394937.5259.533161730طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاٌوسف عبداالخر عباس عمر10201

ناجح6633.526.540.522.5189321617.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاٌوسف على محمود حسن10202

ناجح695124402520934.5141731طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااستٌر برت فرٌد بولس10203

ناجح55.5352133.520.5165.5281315.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسراء جمال احمد عمر10204

ناجح613725.53222.517832141732طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسراء على محمد ثابت10205

ناجح734727.539.525.5212.5351517.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسراء مرسى السٌد مرسى10206

ناجح734630.548.53122933141732طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسماء السٌد محمد نجم الدٌن10207

ناجح623624.539.524186321311.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسماء رافت محمد عبدالاله10208

ناجح70.538273424193.5301412.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسماء سعد السٌد عبدالاله10209

ناجح5236.522.533.521165.531131535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسماء صالح عبدالغنى عرابى10210

ناجح79.558.54053.540271.5361417.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسماء عاصم حلبى عبدالخالق10211

ناجح623926.53622185.533131735طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسماء عزت دسوقى ابراهٌم10212
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ناجح7859.5405340270.5371417.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسماء محمد فؤاد السٌد10213

ناجح57.536.526.54425.519031141830طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااسماء هالل عبدالرحمن حسن10214

ناجح76573554.535.525835141835طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااشجان رفعت محمد محمد10215

ناجح77.555.534.551.53725635151730طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااالء زاٌد محمود محمد10216

ناجح786040594027735131631طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااالء على عبدالاله حمدان10217

ناجح724135.541.530.5220.534131432طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاالهام محمدٌن عبدالعال رشوان10218

ناجح67.548.532.541.529.5219.533141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاامال عطا احمد على10219

ناجح6851.532.541.531224.533131532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاامانى جمٌل شوقى عبد الخالق10220

ناجح62.5463042.527.5208.532161430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاامانى سمٌر خلف عبدالحلٌم10221

ناجح67522847.528.522332151335طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاامانى محمد جمٌل قناوى10222

ناجح7554.53656.535.5257.5301712.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاامٌرة احمد العشرى خالف10223

ناجح744928.55129.5232301512.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاامٌرة عماد صالح عباس10224

ناجح585130.55322.521531151430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااناسٌمون اٌمن هرمٌنا لبٌب10225

ناجح57.5523344.53121832131430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاانجى ثروت انٌس وٌصا10226

ناجح49.542254821185.526131330طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاأٌة سمٌر محروص صدٌق10227

ناجح58.545264321.519427141531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااٌمان ابودهب محمد احمد10228

ناجح70.550.526.54523215.5311314.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااٌمان عصمت عبدالرؤف عٌسى10229

ناجح68.549.52746.528.5220291314.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااٌه السٌد حسنى محمود10230

ناجح6139.523.54121186251414.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااٌه انور عاطف محمود10231

ناجح66.5452738.52920626141232طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااٌه بخٌت محمود بخٌت10232

ناجح73.55432.551.530241.532141730طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااٌه عبد الناصر عبدالعال خالف10233

ناجح79.560406039.527934161531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجااٌه عبدالعزٌز محمد ابوالفضل10234

ناجح71522847.530.522933141435طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجابخٌتة ٌسٌن بخٌت عبدالرحٌم10235

ناجح5847.528.539.522.519630131430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجابسمة حسن عبدالحلٌم حسن10236

ناجح79.5604058.539.5277.5311414.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجابسمة رجب عباس خالف10237

ناجح76.552.52849.525231.532131531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجابسمة رفعت عباس ابوالهدى10238

ناجح51.535223421163.530131230طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجابسنت محمد عبداللطٌف محمد10239

ناجح7246234124.5206.537141435طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاتقى عادل السٌد على10240

ناجح7859385939.5273.5371515.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحبٌبة ابراهٌم هاشم سلٌم10241

ناجح7758395137.5262.537161531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاحنان صالح عبدالقوى محمد10242

ناجح7358.538.552.534.5257361514.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاخلود حسن عبدالرحمن محمد10243

ناجح73.552.530.549.531.5237.5351414.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاخلود على محمد ابراهٌم10244

ناجح52.54526.540.520.5185291414.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجادعاء عز جاب هللا احمد10245

ناجح69.542.524.53322191.530151130طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجادعاء فتحى محمد عبد الحلٌم10246
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ناجح755830.54934246.533161535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجادعاء مجدى كمال مهنى10247

ناجح76.55538.548.536254.535151432طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجادنٌا حمدى عطٌه احمد10248

ناجح7652.530.548.531.5239361515.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجادنٌا خٌرى فؤاد محمد10249

ناجح6942.531.54023.5206.5331612.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجادٌنا احمد السٌد اسماعٌل10250

ناجح67372334.521182.534161330طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجادٌنا انور السٌد حسنى10251

ناجح7145.5384936239.534141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجادٌنا منصور عبدالصادق محمود10252

ناجح65.53626.542.527197.530131431طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاراندا مصطفى عبده على10253

ناجح64.545284225.5205341414.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارانٌا محمود خلف عبد العال10254

ناجح734732.540.530.5223.534131332طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارجاء اسامة كمال عبدالجواد10255

ناجح7441.5233622196.531131430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارحاب انور ناجح محمود10256

ناجح533726.534.520.5171.529131232طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارحاب جمال طاٌع عبدالمحسن10257

ناجح7354.52844.52622635141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارحمة احمد السٌد محمد10258

ناجح76.554.538.54936.525536151431طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارحمة الزارع عبدالرحمن احمد10259

ناجح79.5604059.54027937151235طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارحمة السٌد فتحً محمود10260

ناجح61.5393233.525.5191.5291311.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارحمة خالد حسٌن على10261

ناجح62.54625.53623193291410.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارحمة رفعت خٌر محمود10262

ناجح67.550274531220.5341311.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارحمة صالح عبدالحفٌظ محمد10263

ناجح75.54928.54535233371110.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارحمة عبد الباسط محمد على10264

ناجح66.53827.537.523192.537141235طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارحمة محمد محمود محمد10265

ناجح53.537.5213625.5173.5311410.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارحمة نصار مشهور شحاته10266

ناجح46.53522.5312516031131031طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارضا ناصر عزٌز محمود10267

ناجح57.53821.540.534.519232131432طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارفقة ناصر كامل جلوعه10268

ناجح77.558.5405738.5271.537161230طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارٌم عالء عبد الجواد احمد10269

ناجح77563955.539266.5321412.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارٌموندا جمٌل صابر حكٌم10270

ناجح79.5604058.538.5276.536151430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجارٌهام محمود انور شاكر10271

ناجح64.5452142.524.5197.533141435طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجازٌنب السٌد عاطف احمد10272

ناجح5940.523.535.527.5186311311.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجازٌنب عبداللطٌف احمد عبداللطٌف10273

ناجح7352.53455.534249361311.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجازٌنب عٌد البلٌان عبدالحفٌظ10274

ناجح404524.53827.517530131030طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجازٌنب مصطفى كامل احمد10275

ناجح806040604028037151230طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاسارة عبداالخر عباس عمر10276

ناجح7759.538.555.538268.5341411.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاسارة مجدى سناده قالده10277

ناجح52.533253623.5170301312.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاسامٌة كامل امٌن غندور10278

ناجح69.554.527.544.53122738131430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاسماح مشهور احمد على10279

ناجح45.533.521.537.527.5165.531131232طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاسهام ابوالفضل السٌد محمود10280
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ناجح573726.54427191.534141230طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاسهٌر عبدالناصر كرم عامر10281

ناجح62.53734.537.524195.536141332طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاسهٌلة عاطف احمد عبدالنعٌم10282

ناجح75.555.54050.537.525937141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاشادٌة ممدوح البدرى عبدالخالق10283

ناجح51.536303826.5182331414.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاشروق ٌاسر محمود العشرى10284

ناجح58.539.528.53928193.534141335طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاشرٌن سٌد عبدالحلٌم حسن10285

ناجح643527.54127194.5361515.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاشرٌن شعبان عٌد عبدالنعٌم10286

ناجح7648.5385537.5255371515.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاشٌماء حمادة حامد حافظ10287

ناجح8053.539.55638267371615.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاشٌماء صالح البدرى شحاته10288

ناجح7841.5405538252.5371516.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاشٌماء عاشور بخٌت ابودهب10289

ناجح5434.5365032206.535151435طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاشٌماء عباس شوقى احمد10290

ناجح6937.53653.532.5228.536131430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاشٌماء عباس فتحى السبال10291

ناجح62.541.532.544.526.5207.537131231طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاشٌماء ٌاسر ابودهب محمد10292

ناجح453227.538.52616931131232طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاصابرٌن كرم عبدالفتاح السٌد10293

ناجح69383544.529.521637141230طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاصفاء عبدالناصر عبدالحلٌم احمد10294

ناجح76.551.5395537.5259.5381311.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعبٌر الجلبى ناجى على الدٌن10295

ناجح66.5503343.531.5224.5371612.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعبٌر على هرٌدى على10296

ناجح67.542.535.545.528.5219.535151235طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعزة على احمد محمود10297

ناجح73.55036.550.532242.534131232طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعال عاشور ابوالنجا محفوظ10298

ناجح7247.536.5543324336141330طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاعلٌاء حمدى احمد محمد10299

ناجح48.537304425184.535141330طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاغادة عبدالرازق ابوسرٌع قطب10300

ناجح61453146.530.521436141330طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجافاتن اشرف عبدالفتاح على10301

ناجح7541.531.54926.5223.534131530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجافاطمة عبدالناصر على الجمل10302

ناجح77.5604056.539.5273.538151331طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجافاطمه حمدان حماٌه الدٌب10303

ناجح73.552.531.55326236.535141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجافرحة محمد محمدبن السٌد10304

ناجح69.549.5354929.5232.532151532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجافرحه ابودهب بخٌت محمد10305

ناجح513422.534.52016225141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجافرحه احمد عبدهللا محمد10306

ناجح714928.55228228.532151232طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجافرحه اٌمن بارح مشهور10307

ناجح61.540.525.538.522188291510.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجافرحه بخٌت معتمد حسن10308

ناجح624527.53721192.529151131طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاماجدة ناصر فوزى احمد10309

ناجح60.545364924214.5331414.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامارتٌنا عٌد عطا عامر10310

ناجح704538483123234151630طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامارٌنا رومانى هرمٌنا لبٌب10311

ناجح6746.5334725.521932141635طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامارٌنا منٌر لطفى حلقه10312

ناجح7655.535.55232251341514.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامرٌم ابراهٌم عزت راغب10313

ناجح755438.55536.525933151530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامرٌم صفوت جرٌس برنابه10314
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ناجح58453043.520.519729.51414.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامرٌم صفوت عبدالسٌد جرجس10315

ناجح564532452019832141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامرٌم عٌاد كمال العبد10316

ناجح67.54730.5442521435141431طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامرٌم فرٌد اسعد نصٌف10317

ناجح7350.53754.533.5248.536151332طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاملك احمد السٌد على10318

ناجح643731.546.525.5204.536141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنار انور محمد احمد10319

ناجح7754.539.54838.5257.538141432طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنار على كمال عبدالعال10320

ناجح5734334122.5187.531141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنار محمد عبدالعال محمد10321

ناجح75.55538.54935.5253.534151535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنار محمد فوزى محمود10322

ناجح7254364831.5241.531151432طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنار مصطفى ابوالفضل بهجات10323

ناجح75.5523747.53825035131530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنار معتزباهلل عمر محمد10324

ناجح694634.546.536.5232.5351414.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنال محمد انور عمران10325

ناجح775337.554.53926138141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنة هللا عمر ناجح احمد10326

ناجح72.55034.5483123637151430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنة عبد الحكٌم عبد الرؤف عٌسى10327

ناجح73.5493153.52923637161431طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنى ابوالحمد عبدالرحٌم محمد10328

ناجح665031.546.527.5221.531141430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنى النمٌرى نصار امام10329

ناجح58.542293722.518935141332طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنى صالح فتحى محمد10330

ناجح7349.5364732.523833131430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنى عبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم10331

ناجح6848.536.54232.5227.533141432طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامنى عبدالعال السٌد محمد10332

ناجح6439.5304323199.531151430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامٌاده ابوحسٌبه جوده سالم10333

ناجح70.553384828237.537141431طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامٌاده محمد السٌد اسماعٌل10334

ناجح78.55739.554.538.526837151435طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامٌار مبروك أمام محمود10335

ناجح5840.5344024.5197321514.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجانجالء فتحى مهران حسن10336

ناجح77.558395639269.5371514.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاندا عبدالمقصود مهران عبدالعال10337

ناجح62402734.522.518635151431طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاندى محمد عبده عبد المحسن10338

ناجح77.556.538.551.539.5263.5371514.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاندى ممدوح حسانٌن صدٌق10339

ناجح7147.533.5413022337151435طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجانسمة محمد عبدالمعطً عبدالنعٌم10340

ناجح504523.53422.517530151430طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجانعمة اشرف مشهور خدٌوى10341

ناجح48.536.52333.521.516328151331طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجانعمة عٌد كمال عبد المقصود10342

ناجح574231392319229151332طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجانورة عدوى مشهور اسماعٌل10343

ناجح80604059.540279.5371515.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجانورة عز حسانٌن صدٌق10344

ناجح68.5543446.531.5234.5341515.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجانورهان السٌد ابوالدهب محمود10345

ناجح473822.540.52317130151630طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجانورهان العشرى عبدهللا محمود10346

ناجح65.54927.541.530213.534161735طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجانورهان محسن حلمً على10347

ناجح73.551.53650.537.5249321615.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاهاجر ناجح محمود عبدالملك10348
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ناجح71.55434.546.534.5241361614.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاهالة احمد حسٌن السٌد10349

ناجح8060406040280361315.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاهاٌدى عبدالباسط عمر عبداللطٌف10350

ناجح7554.53451.532.5247.5331415.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاهبه عماد عبدالجواد احمد10351

ناجح71.556345032243.5351414.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاهبه محمود اسماعٌل السٌد10352

ناجح62.541304126200.534151531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاهدى حسن عبدالحلٌم حسن10353

ناجح6638.5324723.520733131530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاهدٌر مؤمن صالح عبد اللطٌف10354

ناجح70.547335128.5230321517.532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاهند عبدالمنعم المصرى عبدالجواد10355

ناجح79.5604059.540279341517.530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاهٌالنه عصمت ماهر امٌن10356

ناجح60.54823.5412419734151532طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاوردة ناجح سند ناجى10357

ناجح5535.521.540.521173.528151530طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاوفاء احمد دسوقى احمد10358

ناجح594522.547.526200341515.531طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاوالء احمد ماهر عبدالرحمن10359

ناجح68.553.532.55027231.5331515.535طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاٌاسمٌن محمد ابودهب محمود10360

ناجح66.547.53747.527225.531.51817.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةابانوب نادي لمعً شفٌق10361

ناجح54.538.5304120.5184.5301817.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةابانوب نبٌل مالك حبٌب10362

ناجح5342.531.545.520192.5311716.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةابراهٌم السٌد ابراهٌم محمد10363

ناجح57.549.532.542.523.5205.533161538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةابوبكر احمد احمد محمد10364

ناجح73.554.53853.533.5253371717.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةاحمد عابد عمران مرع10365ً

ناجح57.5463245.526207341816.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالجبار محمد احمد10366

ناجح7252384826.5236.5361717.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةاسالم ناصر فهمً عبدالرحمن10367

ناجح74.554.54057.534.526137171838طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةأشرف محمود أحمد رفاع10368ً

ناجح494531.54721.5194301718.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةالسٌد زكرٌا سٌد أحمد10369

ناجح664637.54229220.533.51616.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةأنطونٌوس وجٌة نجٌب فهم10370ً

ناجح7756.54056.533.5263.5371717.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةاٌهاب احمد هاشم ابوضٌف10371

ناجح75.55338.55427.5248.5361717.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةحسام محمد عبدالفتاح عبدالعال10372

ناجح755137.556.527247361717.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةخالد جمٌل عطا أحمد10373

ناجح74.549.539.55627.5247371717.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةذٌاد احمد عوض عل10374ً

ناجح77.555.5395633.5261.5371717.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةزٌاد محمد خلف عبدالعال10375

ناجح63453649.525.5219301717.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةسٌد صالح سٌد عبدالواحد10376

ناجح61.551.53250.525.522130.51717.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةعادل سند أنور حنا10377

ناجح755736.55431.525435181838طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةعبدالراضً احمد علً احمد10378

ناجح68.545344922.521933161738طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن علً محمد عبدالمول10379ً

ناجح69.5453149.523.5218.5361718.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عبدالخٌر عبدالسٌد10380

ناجح7349.5355224.5234331715.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةعقٌل عبدالناصر عقٌل عقل10381

ناجح68.549.5355024227361716.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةعلً حسام سٌد احمد10382
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ناجح5737.526.54622.5189.532161438طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةعمر عبدالمنعم عبدالحكم محمد10383

ناجح5142.5285026197.535181538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةعمران علً عبدالجواد عمران10384

ناجح70.54831.55231.5233.538171738طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةفتحً رفعت محمود عبدالحاكم10385

ناجح75.5474057.537.5257.536171738طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةكرم أشرف كمال عبدالعال10386

ناجح52.537284127185.5321616.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد علً محمد10387

ناجح55.5383042.528.5194.5351716.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةكرٌم محمود محمد عل10388ً

ناجح55.53427.539.526182.5331716.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمازن عبدالرحٌم علً بخٌت10389

ناجح48.53725.54226.5179.535171638طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةماهر سٌد أحمد حسن10390

ناجح47.535263624.516931161638طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحسن فارس حسنً قناوي10391

ناجح45.5363038.52317332171438طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحمد احمد ابوضٌف اسماعٌل10392

ناجح4735253924.5170.533171638طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحمد ثروت امٌران مصطف10393ً

ناجح50.537264227.518331171638طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحمد جمعة منصور عقل10394

ناجح563524.543.528.5187.532171638طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحمد شعبان عامر سلٌمان10395

ناجح45.539254025.517534171538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالناصر محمد احمد10396

ناجح6945314228.5215.535171638طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحمد علً محمد احمد10397

ناجح7542.533.5483022937171738طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحمد محمود سٌد عل10398ً

ناجح734537.55132238.536171638طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر خلف بخٌت10399

ناجح623825.544.52819836171638طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحمود بخٌت السٌد احمد10400

ناجح46.532.5243822163331813.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحمود خالد دٌب أحمد10401

ناجح47.53827.53926.5178.530161538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمحمود سالمان محمود عل10402ً

ناجح7452385538257391816.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمدحت عبدالعال احمد عبدالعال10403

ناجح403723.539.52116134181538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمصطفى حسام العرٌان محمد10404

ناجح43.5352636.523.5164.531181338طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمعمر القذافً عاطف أبو عل10405ً

ناجح4736263625.5170.533151338طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمؤمن عبدالعال حسانٌن عبدالعال10406

ناجح49.5352837.523.5173.529.51813.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمٌنا أشرف بدروس تاوضروس10407

ناجح49.533.530.53625174.531.5181538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةنادر جمال أنور حنا10408

ناجح52383437.525186.533.51815.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةٌسً رومانً نعٌم فهٌم10409

ناجح66.542.5354527.5216.533.51815.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةٌسً سامح فاٌز شفٌق10410

ناجح52.538.53243.525191.533.51815.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةٌسً وجٌه صبحً حلم10411ً

ناجح57.542.533523221738161438طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةٌوسف أحمد محمد أحمد10412

ناجح6545355531.5231.5381813.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةٌوسف حمادة أحمد مصطف10413ً

ناجح68453856.534241.538181538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةاسراء علً رٌاض عل10414ً

ناجح6747.53856.53124037181538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةامانً عبدهللا احمد حسٌن10415

ناجح69.54936.554.530239.538181538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةأمل كامل علً أحمد10416
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ناجح69.553365531.5245381813.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةامٌرة رمضان سٌد محمود10417

ناجح54.535323824183.5381713.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةامٌرة عادل علً حسن10418

ناجح71.547355031234.537181338طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةاٌات محمود قبٌصً محمد10419

ناجح5738.533.539.525193.538181438طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةاٌمان عرفة منصور عقل10420

ناجح64.546.536.546.527.5221.538181538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةاٌمان عطا مجاهد عطا10421

ناجح745139523324939181538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةبسمه علً عبدالعال اسماعٌل10422

ناجح7048385331.5240.539181438طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةخلود حسنً احمد حسٌن10423

ناجح7556.5375532.525632181438طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةدمٌانه وجٌه شكري تادرس10424

ناجح695433.547.528.5232.5371813.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةرانٌا صفوت عطٌة احمد10425

ناجح71.541.536.54328.522139181538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةرانٌا علً سٌد أحمد10426

ناجح52.542.528.54525193.535181538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةسماح عطٌه محمد عطٌه10427

ناجح59.54631.552.530219.540181638طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةشرٌن حسٌن محمد عطٌة10428

ناجح7359.54057.539269391817.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةشٌماء بطل ابوشامة محمد10429

ناجح7454395834.5259.5401817.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةشٌماء ٌوسف اسماعٌل محفوظ10430

ناجح7456.5385936263.540181738طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةضحً فتحً احمد محمد10431

ناجح7955.54059.538272401616.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةضحً محمد ٌسن محمد10432

ناجح594230.54724.520339181738طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةفاطمة خالد رضوان عبدالاله10433

ناجح76.557.54059.538271.539181838طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةفاطمة عبدالباسط احمد عبدالحلٌم10434

ناجح7642.53859.53625239181838طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةفرحة علً محمد احمد10435

ناجح68.539.536.556.532233331817.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمرٌم ولٌم ورد توفٌق10436

ناجح7656405938.5269.5381817.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةملك ناصر علً عبدالراض10437ً

ناجح78604059.540277.5391817.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمنه هللا أحمد محمد محمود10438

ناجح76583859.537268.539181838طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةمها علً عبدالراضً احمد10439

ناجح65.547.534.556.532236391816.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةندي عمر محمد عطا10440

ناجح594535.553.530223401816.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةنعمة حمدي محمد حموده10441

ناجح72.555.54059.538.526639181738طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةنورهان محمد علً أحمد10442

ناجح72.550.5355930247401818.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةنورهان محمد محمود محمد10443

ناجح52.539.528.54726193.534181538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةهاجر ابوعلً القط ابوعل10444ً

ناجح52352742.527.5184281815.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةهبه عبدالعال علً قاسم10445

ناجح5533.523.551.523186.5301716.538طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةهٌام علً حسن رشوان10446

ناجح68.542.5375926.5233.540181638طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن احمد حسن محمد10447

ناجح74.55333.5492423435151439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىابراهٌم طلعت اسماعٌل ابراهٌم10448

ناجح42.5362533.52015723151438طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىابراهٌم محمد ٌونس عبد الرحٌم10449

ناجح544028.53522179.5281413.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد حمدي الدقش عبدالحافظ10450
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ناجح59.545333323.519430141439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد حنفى خلف هلل خلٌفه10451

ناجح6550.534.5352521032151539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد عامر عبدالحلٌم على10452

ناجح73.551.53855.537.525635141439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد عبد الهادي مرتضً احمد10453

ناجح7451375639.5257.536141539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد عبدالعال محمد محمد10454

ناجح54.541.528.53929.519332141538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد عجمً هنداوي عبدالعال10455

ناجح51423341.521188.530141439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد فتحى بٌومى سعدالدٌن10456

ناجح60.549.533.541.52721233151539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد محمد احمد سعدالدٌن10457

ناجح41.53724.53221156261313.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد محمد عبدالرحمن السٌد10458

ناجح5138.528.53422.5174.531141338طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد محمود عبداللطٌف احمد10459

ناجح70.540.534.541.533.5220.5331315.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد مصطفى خلف خلٌفه10460

ناجح71.535.5343624201351413.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاسالم حمدى محمد احمد10461

ناجح54343034.522.5175281413.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاسالم منصور محمود السٌد10462

ناجح4937.5323421173.528141538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىالسٌد عوض سعد حجازى10463

ناجح5540.53234.531.5193.530141538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىامٌر محمدٌن السٌد احمد10464

ناجح5236.531.534.521175.525131439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىباسم نور صابر عبدالعال10465

له دور ثان322115.515.55.589.527141439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىحسام اشرف عبدالمحسن محمد10466

ناجح524228.538.52318427141439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىحسن احمد حسن محمد10467

ناجح745237.55233248.5361513.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىحموده جعفر حموده على10468

ناجح46.535253920.5166281312.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىخالد صابر نور الدٌن عبد الرحٌم10469

ناجح56.54526.533.521.518332141439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىخالد منصور عبدالحكٌم على10470

ناجح4635253821.5165.532141338طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىروحٌم محمود رشدي السبك10471ً

ناجح7341.5375035236.5341412.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىزٌاد احمد محمد ٌوسف10472

ناجح46.53727.536.522169.532151438طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىزٌاد عبدالناصر محمد احمد10473

ناجح41.53322.534.520151.528121338طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىطالل ممدوح احمد ابراهٌم10474

ناجح45.533.521.532.520153311411.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىعابدٌن محمد عابدٌن محمد10475

ناجح51.54022.5332116830141239طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىعاصم محمد السٌد نجدى10476

ناجح55.54528.540.521.519128161539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىعبدالرحمن كمال عبدالرحمن محمد10477

ناجح4937.523.5342016430141238طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىعمرو نورالدٌن محمد السٌد10478

ناجح74.553.5395634.5257.5321513.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىفارس اشرف محمود السٌد10479

ناجح51342838.520.517229151439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىكرم ٌاسر احمد هاشم10480

ناجح4538233821.5165.529151339طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىكرٌم ناصر عبدالاله حجازى10481

ناجح6851.537.552.537.524730151438طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىلؤي اشرف صالح محمد10482

ناجح7050.535.54632.5234.533151539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمد البرنس شربٌنى معبد10483

ناجح43.541.52537.522169.530151538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمد حاتم احمد السٌد10484
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ناجح5835.53641.521.5192.528141539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمد حشمت عاطف عمران10485

ناجح49.534.528.542.52117630151638طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمد رمضان عبد الصمد ٌوسف10486

ناجح453626.53622165.530141338طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمد علً محمد السٌد10487

ناجح5335.5213421164.530151538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمد فتحً بخٌت محمد10488

ناجح59.536.53838.524196.5331513.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمد مخلوف محمدٌن محمد10489

ناجح52.5353034.52217428141339طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمود انور محمود امٌن10490

ناجح5135253320.5164.529131339طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمود محمد عمر محمد10491

ناجح4331223120.5147.5301211.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمود ٌاسٌن عبد الوهاب فرغلى10492

ناجح41.535.522.532.52015225141438طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمصطفى رمضان احمد السٌد10493

ناجح4533.522.532.521154.531141439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىناصر عبدالناصر احمد ٌونس10494

ناجح674130.55229219.534141539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىهشام اشرف عبدالعال ابراهٌم10495

ناجح5232.5263421165.5291413.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىٌسى مكٌن حبٌب معوض10496

ناجح5333.528.53521171291512.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىٌوسف جمال خلف محمد10497

ناجح72.555.540513825734151539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىٌوسف عبدالمحسن محمد محمود10498

ناجح40.534.521.53020146.5301313.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىٌوسف محمد عباس تمام10499

ناجح42.533223220.515025131338طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىٌوسف منصور السٌد عبدهللا10500

ناجح7456.53952.537.5259.532141338طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىابتسام سالم محمد محمد10501

ناجح62.536.526.53326.518527141438طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاسراء محمد رشاد عبدالحافظ10502

ناجح493425.53320.516232141238طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاسراء مصطفى ٌوسف محمد10503

ناجح5734.5243221168.5301413.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاسماء السٌد حسن محمد10504

ناجح71.542.535503623532141339طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاسماء صالح عبدالرحٌم محمد10505

ناجح66.540.532.536.527.5203.5331513.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاسماء محمد قاسم حجازي10506

ناجح67.542.53045.532217.5341413.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىامانى رفعت محمد ابراهٌم10507

ناجح6842.532.545.534222.5351512.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىامانى عبدالناصر عبدالمعز السٌد10508

ناجح44.5342632.521.5158.5291213.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىانجى فرغلى لطفى محروس10509

ناجح5838.5283624.518532141238طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاٌلٌن عنتر محمد محمود10510

ناجح69.541.531.539.525207301513.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاٌمان عبدالمنعم قاسم حجازى10511

ناجح49.535.522.534.52116326151339طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىتغرٌد عبد المحسن السٌد ٌوسف10512

ناجح49.53622.537.523168.5251512.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىتٌسٌر جمال احمد عبدالرحٌم10513

ناجح50322132.521156.529151239طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىحبٌبة لظمى محمود عبدهللا10514

ناجح48.53321.533.520.515728151238طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىدعاء احمد السٌد عبدالرحمن10515

ناجح61.534.52741.525.519031151539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىدنٌا حاتم خضٌري محمود10516

ناجح6140.523.54625.5196.532161439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىدٌنا رمضان عبدالحافظ عبدالهادى10517

ناجح48.532.522.532.52115726151339طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىرانٌا خلٌفة محمدٌن محمد10518
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ناجح5535.521.53422168301512.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىرانٌا عبدالغنً ضاحً رمضان10519

ناجح47.535.522.53720.5163291512.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىرحاب عاطف محمد عمر10520

ناجح7246.5344930.5232291512.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىرحاب ناصر السٌد اسماعٌل10521

ناجح6339.527.543.529202.5291612.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىرحمه خلف محمد الشاذلى10522

ناجح51.537253622.5172281512.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىرفقه بخٌت عوض بشاى10523

ناجح78.555.537.554.53826436161439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىروفٌدة عبدالمنعم محمد عمران10524

ناجح60.538.525.53323180.534151339طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىزٌنب احمد مجاهد على10525

ناجح6736.532.542.535213.533161539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىساره محمد احمد ٌونس10526

ناجح77.559.539.55739272.537161538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىشهد محمد محمد السٌد10527

ناجح67.54232.543.527.5213351511.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىشهد ممدوح السٌد محمد10528

ناجح75403844.533230.533161538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىشٌماء ابوالحسن احمد عبدالعال10529

ناجح60.53826.53624.5185.5291515.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىشٌماء السٌد عبدالرحمن عبدالاله10530

ناجح69.54134.54231218341516.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىشٌماء نور الحربً محمد10531

ناجح5537.5253724178.531151539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىعبٌر صالح محمد السٌد10532

ناجح654532.549.53322531161439طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىعال مصطفى محمد محمد10533

ناجح65.542.533.54630217.533.5151538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمارٌنا شنوده صبحى بباوى10534

ناجح70.554.5345537251391615.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمارٌنا منٌر عدلى حبٌب10535

ناجح663433.537.52619732161539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمرفت ٌونس احمد ٌونس10536

ناجح53.540304625.519531151538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمروه عالم ٌونس عبد الرحٌم10537

ناجح5133.5263721168.532151638طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمروه محمد خضٌري محمود10538

ناجح69453142.528.521637151638طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمرٌم عمران عبدالعال حجازي10539

ناجح43.535.52839.524170.533151538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىملك اشرف عبدالحفٌظ محمد10540

ناجح75.547.536483223934151639طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمنار حمدي احمد عل10541ً

ناجح5835.525.533.522174.528151539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمنة هللا احمد السٌد احمد10542

ناجح4932223621.5160.529151538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمنه عبدالمنعم سمٌر محمد10543

ناجح6439.532.5342319337151538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمنى على محمود محمد10544

ناجح46.540273621.5171311513.538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمنى محمد راشد هاشم10545

ناجح785837.55538.526737161639طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمنً ماهر محمد السٌد10546

ناجح75.555.536.547.535.5250.537151538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمٌادة عبدالمحسن محمد السٌد10547

ناجح675230.54630.522634151538طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىندي خلٌفه سالم سالمان10548

ناجح7549324627229321513.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىنعٌمة سالمة محمود عبد العال10549

ناجح67.546.5324526.5217.5301615.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىنها حجازى محمد عمر10550

ناجح59.543.52743.528.5202311715.539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىهالة خالد عبدالرحمن السٌد10551

ناجح71.55236.5543625034161738طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىهبه على ٌونس احمد10552
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ناجح74.551395737.525934171739طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىهند خالد عبدالرحمن عبدالمعز10553

ناجح4931.5223321.515735151539طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىٌاسمٌن محمد عابدٌن محمد10554

ناجح60332736.525.518234151336طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاحمد حلمى محروص عبد العزٌز10555

ناجح76373244.531220.5331513.536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاحمد ماهر على مهران10556

ناجح4732.523.5312015431161237طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح احمد محمود10557

ناجح4235.523.53424.5159.527151437طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر عبدالراضى احمد10558

ناجح62.542303827.520030161538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاسامه سامح صالح عبدالعزٌز10559

ناجح483527.537.52417231161536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاسالم خضٌرى على عبداللطٌف10560

ناجح5735.530.54028.5191.531161437طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةبافلى اشرف خلف شرموخ10561

ناجح43.534.526.537.52416632141437طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةبساده عادل حكٌم اسرائٌل10562

ناجح443425.536.525.5165.532151538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةبسام فتحى سٌد ٌونس10563

ناجح5035.52736.52417334161538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةبوال باسم فرج هللا شنوده10564

ناجح46.533.528.53622.516731161537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةبٌشوى رسمى اٌوب دقمه10565

ناجح77.556.54059.539272.535161537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةخالد فٌصل محمود احمد10566

ناجح4634.53136.52617431.51715.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةروفائٌل عابدٌن جاد سٌدهم10567

ناجح4833.53035.526.5173.531.51713.536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةرومانى مستنى فوزى لمعى10568

ناجح4432.52132.522152291512.536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةطارق رمضان محمود صدٌق10569

ناجح6336.526.538.526190.5351715.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد احمد عامر10570

ناجح7057.53258.538.5256.5371715.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةعبدالعظٌم محمد عبدالعظٌم محمود10571

ناجح59.537304227195.537181538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةعزالدٌن وائل كمال محمد10572

ناجح74.556406039.527034.51715.536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةعزٌز موسى عزٌز جلبى10573

ناجح5640.5304229197.532171537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةعلى محمد السٌد على10574

ناجح73523958.536258.533181737طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةفادى اٌمن ابراهٌم بشاى10575

ناجح5241.53041.52318827181738طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةقاعود على قاعود ٌونس10576

ناجح47402739.522175.530181738طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةكٌرلس سمٌر بخٌت لطف هللا10577

ناجح7760406039.5276.534181737طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةكٌرلس عرٌان بدروس ارمانٌوس10578

ناجح73.556406038.526835181737طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةماركو حلمى فهمى شنودى10579

ناجح76.559406040275.534.5181738طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةماركو ناجح نخله مقار10580

ناجح42462840.523179.5371616.536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمحمد محمد احمد ربٌع 10581

ناجح7558.538.556.533261.539181736طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبد هللا عبد اللطٌف10582

ناجح7558.53855.53626339181737طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمحمد سٌد عبدالمالك احمد10583

ناجح71.556.53354.531.524738181637طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمحمد محمود محمد محمود10584

ناجح70.56039.556.538.526536181538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمحمود اسماعٌل ٌسٌن محمد10585

ناجح634232.543.52720833181536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمحمود حسن خالف محمد10586
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ناجح544032.53822.518733181537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمحمود حسن خلف حسن10587

ناجح704939.55837.525434181537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمحمود حنفى محمود عبدالرحٌم10588

ناجح5335.527.53822.5176.5301813.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد ماهر على10589

ناجح6654375828.5243.535181538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمحمود ولٌد عبدالعال محمد10590

ناجح575331.54224207.530.51813.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمرقص مخلص ماسخ راغب10591

ناجح4446.5243724.517628181337طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمؤمن محمد محمود حسن10592

ناجح77.559406040276.537181538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةهانى عزت شوقى بدروس10593

ناجح65.5523550.53123434161536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةهٌمون نادى حلمى امٌن10594

ناجح695736.55838258.532.51815.536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةوحٌد عالء صابر راغب10595

ناجح51.5322235.523.5164.531171537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةٌسى نزٌه فكتور جوٌد10596

ناجح765840604027430.51819.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةٌسى وجٌه شحات عبدالشهٌد10597

ناجح72.546.5386039256321717.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةٌوسف خالد احمد محمد10598

ناجح70.556.53852.534.525231181736طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاسماء محمود جابر سٌد10599

ناجح7059405837264391817.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاشجان محمود محمد عبداللطٌف10600

ناجح7557.539.559.533.5265361717.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاالء ممدوح حمدى ٌونس10601

ناجح7860406040278371918.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةأمنٌه احمد عمران احمد10602

ناجح70.546363622.521140181838طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةامنٌه ٌاسر شعبان عبدالعزٌز10603

ناجح6341.525.54022192281918.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاناسٌمون ماسخ راغب فهٌم10604

ناجح7958406039276351918.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاٌرٌنى رمزى فتحى تاوضروس10605

ناجح7958.54058.538.5274.5341818.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاٌرٌنى ممدوح جرجس غبلاير10606

ناجح684838.55431.5240371718.536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةاٌمان ممدوح خلف محمد10607

ناجح694934.547.527.5227.538181736طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةآٌه احمد عبداللطٌف عبدالمولى10608

ناجح78604059.539.527739191837طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةبثٌنه محمد محمود محمد10609

ناجح68563641.528.523034.51618.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةجٌسٌكا عماد مهنى قاصد10610

ناجح73503541.531230.5341818.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةحبٌبه مختار احمد احمد10611

ناجح54.54928.53731200311818.536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةحسناء خالد صبره على10612

ناجح65.5403138.527202341818.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةدمٌانه وائل عزٌز غالى10613

ناجح8060406040280351818.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةرٌناد خالد على مهران10614

ناجح57.5412734.52218236181638طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةسلوى شعبان عبدالراضى احمد10615

ناجح71.55132.55425.5234.5371817.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةسماح انور احمد احمد10616

ناجح71.545.53654.529236.5361817.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةسماح عبد العال احمد السٌد10617

ناجح53.536.52641.522179.5331817.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةسمٌه احمد خلف محمد10618

ناجح6949.539.556.536.525134.51817.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةسٌمون صالح السٌد اطناسٌوس10619

ناجح64.540354725.521238181736طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةشهد محمد عبد الشكور عبد الرحٌم10620
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ناجح75.559.540603927438181736طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةشهنده هشام سٌد بخٌت10621

ناجح7960396038276391816.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةشٌماء بدر محمود عبدهللا10622

ناجح7357.54055.53426040181737طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةعبٌر على محمود ٌونس10623

ناجح6339.532.537.523.519638181738طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةعزه احمد محمود حسن10624

ناجح72.556.539.557.53526139181736طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةعزه خلف محمد محمد10625

ناجح78.560406039.527833181637طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةفركٌن امٌل نبٌه ٌسطا10626

ناجح6535.532.55127.5211.5321716.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةكرستٌنا خلف جورجى اسكاروس10627

ناجح59.532233522.517229181838طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمارٌنا نبٌل شحات جرجس10628

ناجح57.5402643.521.5188.534181538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمروه السٌد دودار عبد العال10629

ناجح7958.5406040277.533.51816.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمرٌم اٌمن ابراهٌم بشاى10630

ناجح725938.553.531.5254.534.5181437طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمرٌم خالد شفٌق سعٌد10631

ناجح7959.5406040278.534.5181738طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمرٌم سعٌد توفٌق صلٌب10632

ناجح5235.52738.520.5173.534.5181737طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمرٌم عٌد شحاتة سٌدهم10633

ناجح61.5413042.52720234181537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمرٌم معوض رسمى رٌاض10634

ناجح7760406039.5276.537181538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمنار خلف محمد محمد10635

ناجح806040604028040181636طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمنة هللا على محمد محمد10636

ناجح6035.528.54326.5193.5351813.536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمنه هللا عبد العظٌم محمود محمد10637

ناجح613428.536.529189381811.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمنه ممدوح احمد محمود10638

ناجح62.534.53043.522.519334.5181137طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمهرائٌل عابدٌن جاد سٌدهم10639

ناجح67.54728.53725.5205.5351813.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمى عزالدٌن محمد محمود10640

ناجح70454048.531.523534.51813.536طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمٌرنا ناصر منصور توفٌق10641

ناجح7550.5395434.525336181537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةناردٌن جمال شنوده راغب10642

ناجح67.546.532.55229227.532.51812.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةناهد فرٌد بولس بدروس10643

ناجح57.540.52844.528198.536171638طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةندى جمال محمد عبدالغنى10644

ناجح74.554.538.55738.5263351716.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةندى محمدعبدالحكٌم عامر محمد10645

ناجح5337253621.5172.5331717.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةنسمه خالد احمد محمود10646

ناجح72.556405939266.5371813.537طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةنسمه على حسن السٌد10647

ناجح70.539.5303624200361617.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةنورهان مصطفى سٌد مصطفى10648

ناجح5139.52735.52417734161437طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةهند عبدالعزٌز احمد محمود10649

ناجح6433.5243424179.5361813.538طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةٌولٌانه ممدوح جاب هللا شنوده10650

ناجح5142.52733.52017425141633طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىأحمد خلف حسن محمد10651

ناجح54.546.525.536.52118426141634طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىأحمد محمد رمضان أحمد10652

ناجح745538.55329.5250281615.532طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىالسٌد ناصر السٌد أحمد10653

ناجح76563955.537.526432161333طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىأنجٌلوس رأفت سعٌد عٌس10654ً
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ناجح48.545.53440.524.5193321415.532طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىباسم فتحى خلف قرٌاقص10655

ناجح6047.536.542.526.5213321614.533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىجرجس أوسامه ذكري أمٌن10656

ناجح4834273220.5161.524161434طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىحماده محمد عبد الجواد محمد10657

ناجح74.55938.55936.5267.532171634طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىعادل مكرم عدلً هندي10658

ناجح71.548.539.54929237.5261615.533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىعبد الرحمن عماد محمد أحمد10659

ناجح59.538.528332118029161432طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىعبد الرحٌم صالح عبد الراضً محمود10660

ناجح74513847.535245.532161633طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىعبد العال حسن بهنساوى أحمد10661

ناجح674532.539.52420831171633طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىعالء على محمد محمود10662

ناجح645436.545.52622632.5161533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىعماد أوسامه ذكري أمٌن10663

ناجح7356.5394932.525028171634طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىعمرو ناصر بهنساوى على10664

ناجح46.534.52732.520.516125141533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىفارس عز عبد الراضً أحمد10665

ناجح74533851.530.524732141634طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىفام صبرى فام عٌس10666ً

ناجح67.541344722.521231161634طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمازن عبد المحسن محمد اسماعٌل10667

ناجح543928.536.52218028141535طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمحمد محمد طلعت مهنى رضوان10668

ناجح513826.537.521.5174.527141534طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمحمد محمدٌن سالمان محمدٌن10669

ناجح71.555.538603025529171434طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمحمود حسن خالف محمد10670

ناجح48.543305222.5196271712.535طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمحمود عبد الرحٌم أبوعوف عبد الموجود10671

ناجح73.550395931.5253291712.533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمصطفى محمد حسن على10672

ناجح553726.545.521.5185.5261712.533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمهران محمد غالب مهران10673

ناجح67.54237.55525.5227.532.5171234طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىٌسً سمٌر روفائٌل مالك10674

ناجح46352638.520165.5241511.532طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىٌوسف كمال الدٌن محمد حسن10675

ناجح75.559.54059.538.5273331711.533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىأسماء السٌد غالب محمد10676

ناجح563322352116725161234طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىأمٌرة خالد محمد عراب10677ً

ناجح62.533.523.539.522181251714.534طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىأٌمان محمد السٌد محمد10678

ناجح5033.524.536.521165.526141333طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىأٌمان محمد محمود محمد10679

ناجح65.550.534.558.52723630171233طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىتغرٌد أمام على محمد10680

ناجح7150.535.558.528243.530171234طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىتغرٌد ٌاسر السٌد محمد10681

ناجح7154385828.5249.5311712.534طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىدنٌا محمد عمر أحمد10682

ناجح5746.52552.524205281611.533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىدنٌا محمود خلف أحمد10683

ناجح62.54826.543.528208.528.5161334طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىرانٌا ناصر شوقى بشاي10684

ناجح7654.538.55936264291712.533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىرحمة عبد الناصر محمد على10685

ناجح7451.539.552.533.5251301715.533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىسماح عقل السٌد محمد10686

ناجح75.553.54055.533257.5301714.534طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىشاهندا أحمد السٌد أحمد10687

ناجح67.535.530.53622.5192281611.533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىصابرٌن محمد خلف عبد العزٌز10688
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ناجح76.557.539.558.54027235161634طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىغادٌر أحمد عبد الحمٌد حسٌن10689

ناجح7654.5335626.5246311515.534طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمادونا وجٌه لحظً ارمانٌوس10690

ناجح5834.524.53822177311410.533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمارسٌل نبٌل مفٌد قرٌاقص10691

ناجح775839.56040274.5331414.534طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمارى شوكت فهمً نصرهللا10692

ناجح51.539.525.541.52318132151433طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمارى نبٌل مفٌد قرٌاقص10693

ناجح74.545285526228.531151434طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمارٌنا طلعت سناده عوض هللا10694

ناجح5434.5233323.516833.5141334طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمارٌنا كرمً عدلى هابٌل10695

ناجح503324.534.522164331512.534طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىمنً محمود عبد الفتاح محمود10696

ناجح6435.5263822185.536161433طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىهاجر أحمد محمد عبد الرحٌم10697

ناجح7146315431.5233.5311514.533طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىهاجر خالد محمود توفٌق10698

ناجح785938.56039274.5311615.534طهطاالحرٌدٌة البحرٌة للتعلٌم االساسىهبه محمد خٌري محمد10699

ناجح46322534.521158.531131336طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحمن عبدالراضى محمد10700

ناجح43352135.520154.521131236طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةاحمد عصام رفاعى محمد10701

ناجح4731.52237.52616425111336طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةاحمد على السٌد احمد10702

ناجح573525.538.525.5181.528131436طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةجرجس راشد اٌوب بخٌت10703

ناجح47322336.523161.520111336طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةحازم محمد ابراهٌم محمد10704

ناجح7559.53659.53826834141536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةسٌف الدٌن عصام محمد فاهم10705

ناجح7452.534.55237.5250.526141536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةسٌف سٌد سلٌمان عبدالسالم10706

ناجح574523.539.527192241313.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةعبدالعزٌز محمود عبدالمقصود عبدالعزٌز10707

ناجح694637.55237.524233141036طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةعبدالمنعم احمد حسن عبدالغفار10708

ناجح5237263328.5176.528151136طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةعبدالمولى محمد عبدالمولى محمد10709

ناجح5935.528.5473620633141136طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةعلى سٌد محمد حسٌن10710

ناجح67.546.536.543.53723131151036طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمحمد بهاء عبدالباسط عبداللطٌف10711

ناجح776040603927635151236طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمحمد حاتم محمد عبدالعال10712

ناجح67483049.533227.5331511.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمحمد رفعت عبدالوهاب عالم10713

ناجح4832.5253325.516427131336طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمحمد صابر ماذن على10714

ناجح50.536.52833.527175.527141236طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمحمد عٌد احمد خلف10715

ناجح59393038.526.519329141236طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمحمود زٌدان احمد زٌدان10716

ناجح4432.52233.524156291310.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمصطفى احمد على محمد10717

ناجح5335244430.5186.5281511.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمصطفى جمال احمد عبدالال10718

ناجح50.5312233.527.5164.5301310.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود عبده عبدالاله10719

ناجح4738.52337.528.5174.528141136طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةاحالم محمد ابوضٌف محمد10720

ناجح735136.552.536249331410.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةاسماء ابوالٌسر محمد عبدالال10721

ناجح6540.53348.536223331410.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةاسماء ناصر خلٌفه عبدهللا10722
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ناجح7657.54055.53826736131236طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةاالء اشرف عشرى محمد10723

ناجح60463146.534217.5281310.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةامال عبدالاله ادرٌس محمد10724

ناجح55362335.526175.5291310.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةامانى حنفى محمد حسن10725

ناجح7556.53854.536.5260.534151336طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةامل خالد حسن احمد10726

ناجح63.541353427.520136151336طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةاٌمان عالء عربى الدردٌر10727

ناجح5238.526.53226.5175.531131436طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةدنٌا منتصر محمد محمد10728

ناجح60.538.524.532.525181321313.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةرشا صالح ربٌعى محمد10729

ناجح7342.536.537.531220.534151336طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةرٌهام ناصر محمد على10730

ناجح5737.53236.522.5185.530151336طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةسهٌله خالد عبدالعال ابوعلى10731

ناجح5640.5253322176.5231413.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةسٌده محمد عبدالغفار محمد10732

ناجح51.538.524.53322.517029141536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةشٌماء ابراهٌم سٌد احمد10733

ناجح59.541.5323425.5192.5301313.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمروه ٌسرى محمد محمود10734

ناجح69.538.53435.527.520534151336طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمرٌم ٌوسف احمد عبدالاله10735

ناجح61392832.523183.5331513.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمنً صابر محمد عثمان10736

ناجح6643.53241.53321633151436طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةمٌاده حسٌن حسن محمد10737

ناجح7457.539.552.538.5262361413.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةناهد حسٌن محمد عبدهللا10738

ناجح684837.55034237.533141436طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةنجاح عالء موسى محمد10739

ناجح5743.5244325.519330.51314.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةنرمٌن نصري فتحً بباوي10740

ناجح6446323827.5207.5301314.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةنعٌمه احمد عبدالحمٌد حسٌن10741

ناجح665234.54430.5227321314.536طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةنهى رزق مسعود احمد10742

ناجح76584053.536.526434141436طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةنورهان احمد شحاته سعدهللا10743

ناجح603423.533.52117225141436طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد هاشم حسن10744

ناجح714835.55427.523637161537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةاثناسٌوس بخٌت عطا هللا سمعان10745

ناجح48432836.523.517933151540طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةأحمد السٌد عبد العال أحمد10746

ناجح775940593627137181538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةاحمد جمال محمود محمد عطٌه10747

ناجح4940253621.5171.5331516.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةاحمد حسن محمد عمران10748

ناجح5339.526.5332017234161338طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةأحمد على محمد أحمد10749

ناجح63.5423033.52319231151338طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةأحمد محمد على عثمان10750

ناجح414026302015730161537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةاسالم خلٌفه أنور محمد10751

ناجح745438.55228.5247371615.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةالسٌد عبد الغنى حامد عبد السمٌع10752

ناجح7453395030.5246.5351615.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةالسٌد على مصطفى على10753

ناجح585034.545.53021833.5161437طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةبافلى وهٌب سمٌر عزٌز10754

ناجح68523548.532.5236341515.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةجورج اشرف خلف سلٌمان10755

ناجح555030.542.52820634151538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةحسام حسن ضاحى حسن10756
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ناجح6545.53540.522.5208.532161537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةحمدى محمد السٌد عمران10757

ناجح63473541.523.521034161538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةخالد محمد عبد العال على10758

ناجح7351.538.55730250341615.540طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةطارق أحمد أبوزٌد أحمد10759

ناجح68.55238.546.528.523435151538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعاطف حسن محمد عبد العال10760

ناجح57.55035.545.526214.5321715.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن احمد محمد عبد الرحمن10761

ناجح67.548395225.523236171538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعبد الكرٌم عصام عبد المتجلى عبدالعال10762

ناجح71.554.538.553.52824635161438طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعبد هللا السٌد محمد أحمد10763

ناجح51.54533.5342018432161437طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعبد هللا عبد العزٌز محمد ٌن عبد العزٌز10764

ناجح68.556384428.523532161538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عبدالحلٌم حسٌن10765

ناجح44.546.537462920330151638طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعلى محمود على محمد10766

ناجح73.560406039.527336171637طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعمر أحمد فٌض المنعم على10767

ناجح72.559.5395536.5262.539171638طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعمر عالء عمر عبدالحافظ10768

ناجح78.55939.56039.5276.537171638طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعمرو عبد الاله أحمد عبد الاله10769

ناجح77583957.539270.535161637طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعمرو محمد احمد محمد10770

ناجح74.556.538.55535.526036161638طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعمرو محمد العز عالم10771

ناجح4655344524.5204.530151540طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةكرٌم حمدى عبد الجلٌل جمعه10772

ناجح63573542.527.522531151537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةلؤى السٌد خلف محمود10773

ناجح63.554.536493423733151538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمحمد إبراهٌم محمد إبراهٌم10774

ناجح76.55739.558.539270.537161637طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمحمد أحمد السٌد المهدى10775

ناجح695737.55535253.5321713.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمود احمد10776

ناجح806040604028033171637طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمحمد أشرف مخٌمر فراج10777

ناجح475233.53826.5197301615.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمحمد عبد الرحٌم احمد شٌمى10778

ناجح7158.53450.530.5244.535161538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمحمد عصام عبدالعزٌز عبد الاله10779

ناجح5051.530.547.523.520329161640طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمحمود خالد أبو السعود ٌونس10780

ناجح756039593927234151638طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمحمود عبد الناصر محمود محمد10781

ناجح71.557365336.525435171538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمحمود ناصر محمد بهادر10782

ناجح54.5553445.52921832171537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمصطفى أحمد حسن محمد10783

ناجح50.550333524192.530161538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمصطفى السٌد محمد أحمد10784

ناجح78.5573850.53025434161538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود أبو الحمد عبد الاله10785

ناجح5052364326207291515.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةوائل عبد العال احمد على10786

ناجح49.542.527.54324186.531161638طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد عبد العال على10787

ناجح70.550.533.546.528.5229.5331715.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد محمود عبد الاله10788

ناجح61.5453339.523.5202.531171537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةابتسام محمود أحمد محمد10789

ناجح7353.536.549.536248.5371815.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةاسماء احمد عمر احمد10790
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ناجح79.560406040279.536191737طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةآالء ممدوح أبوضٌف قبٌصى10791

ناجح6651.531.538.524.5212361717.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةامنٌه احمد محمد عبداللطٌف10792

ناجح7748.538.55534.5253.5361817.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةأمنٌة حسن محمد عمران10793

ناجح7550.536.551.528241.533161538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةامٌره عبدالخالق ابراهٌم مسلم10794

ناجح473822.53321161.532161638طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةإٌمان أحمد السٌد عبدالرحمن10795

ناجح8060406039279391819.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود جابر متولى10796

ناجح68.55838.5603826338181938طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةبسمه خالد طه محمد10797

ناجح46473347.526199.531171538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةخوله الخولً راشد هاشم10798

ناجح76.5583957.538269351717.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةدالٌا عبد الناصر السٌد محمود10799

ناجح775639.55939.5271351717.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةدنٌا خالد احمد بٌومى10800

ناجح704836.551.532238331816.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةدٌنا أحمد أبوالغٌط عبد الحق10801

ناجح6039.53543.524.5202.5341816.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةرانٌا هالل خلف احمد10802

ناجح67.552.534.55024.5229321815.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةرحمة مصطفى قاسم عبد السالم10803

ناجح66.548.533.55327228.533181738طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةرنا السٌد جمال أحمد10804

ناجح7859.5406037.527538181837طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةسا ره أحمد محمود عٌد الما لك10805

ناجح79.560406039.527939191838طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةسلمى محمد عبد العال عبد المنعم10806

ناجح78.559.5406040278321916.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةشمس محمود عبد الرؤف حسٌن10807

ناجح786040603827635191838طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةشهد عشري عبدالمنعم محمود10808

ناجح69.556.5384027.5231.532181537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةشهد محمد عبده دسوقى10809

ناجح8060406038.5278.5351816.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةشهد محمود عبد العال أحمد10810

ناجح61.547.533392320432171640طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةشٌماء الغول محمد العروس10811

ناجح755739.55233256.5321817.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةصفٌه عبد الحافظ عمر عبد الحافظ10812

ناجح69.5553843.529.5235.533181738طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةعبٌر احمد عبدالعلى خلٌفة10813

ناجح75.5584057.53626735181638طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةغادة على محمد سعٌد10814

ناجح74.5574056.53826634181737طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةفاطمه عابدٌن عبد هللا محمد10815

ناجح74.55138.554.534.5253381716.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمارٌنا رفعت مٌالد ٌشاى10816

ناجح5151.5364223.520430181438طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمرفت هاشم حسن على10817

ناجح675537.552.527.5239.5331815.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمرٌم محمود أبو الغٌط عبد الحق10818

ناجح765738.556.539267341816.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةملك محمود على عبد الجواد10819

ناجح8060406039.5279.5391816.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمنار رأفت رمزى حبٌب10820

ناجح756038.556.53526534191437طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمنار عادل الباشا محمد10821

ناجح695838.550.525.5241.5311813.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمنه رجب بدر السٌد10822

ناجح65.551364323218.5311815.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةمنه فتحى حسن عالم10823

ناجح64.553.5395327.5237.533181638طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةندا عمر محمد إبراهٌم10824
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ناجح75.56039.56039.5274.533191737طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةهاجر محمد على السٌد10825

ناجح7258.5375730.5255351715.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةهاٌدى السٌد محمود محمد10826

ناجح73.5603959.530.5262.5351715.537طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن أحمد عبود عباس10827

ناجح8060406040280371816.538طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن بالل احمد بٌومى10828

ناجح7655.5404833.525338181738طهطاعقبة بن نافع االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن كمال العز عالم10829

ناجح70.5452751.53222634171435طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةابراهٌم خلف عبد الاله على10830

ناجح7957.5405138.526634161438طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةابو الٌسر عصام ابو الٌسر محمد10831

ناجح78.554404336.525236151434طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد احمد عبدالرؤف10832

ناجح40.5332634.525159321512.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد حامد صابر محمود10833

ناجح57.54535.54128.5207.533141538طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد حسن عالم مهران10834

ناجح77.559.538.555.536.5267.534131436طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد حسنى احمد محمود10835

ناجح44463333.523.518032131437طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد حلمى السٌد على10836

ناجح46.538273220.516429151135طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد خلٌفه احمد على10837

ناجح74.559395637.526634131438طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد عادل محمد محمود10838

ناجح75533841.535.524336151238طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد عبداللطٌف هرٌدى هرٌدى10839

ناجح7655.5394635251.535171435طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد عصام احمد عبدالعال10840

ناجح45383234.525.517527161135طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد على محمدٌن عبدالرجال10841

ناجح53.549.535.53729.5205341314.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد محمد انور عبد المنعم10842

ناجح7951.5364532243.535141335طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبد الرؤوف ابو على10843

ناجح76.550.528.54331.5230351512.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبداللطٌف احمد10844

ناجح71.545303722205.532141434طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد محمود محمد عبد الغنى10845

له دور ثان00000020101034طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد نافع خلف سالمان10846

ناجح61.551364533.522733161334طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاحمد ٌسري عبدالرحٌم احمد10847

ناجح806040604028036161434طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةادهم احمد حسن احمد10848

ناجح43.537273323163.535121434طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاسالم احمد حسن احمد10849

ناجح71.555.535.54331236.5361514.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاسالم جابر عبد الجٌد عبد الواحد10850

ناجح52.540294024185.531151136طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاسالم حموده محمد عبد الرازق10851

ناجح71.54534.546.537234.535151434طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاسالم كرم محمود عوض10852

ناجح80453450.539.5249351514.538طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاسالم محمد صالح عمران10853

ناجح4639.5283725175.529151236طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةباسم شحاته عبد الرازق محمد10854

ناجح4737.53036.523.5174.527151236طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةجمال حمدي احمد عطٌه10855

ناجح4933.522.5332015827141434طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةحاتم سٌد حسن احمد10856

ناجح6534.52733.527.5187.5321514.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةحسام عادل احمد حسانٌن10857

ناجح48342532.521160.529141436طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةحسن محمود حسن احمد10858
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ناجح51.534213320.516024141335طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةحسٌن محمد على حسن10859

ناجح69.54831.544.532.522631141233طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةحمادة محمدٌن محمود عوض10860

ناجح73.551354636241.5321512.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةخلٌفه شحاته خلٌفه مهران10861

ناجح73.539334530.522131141234طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةرمضان عصام عبد الرحمن احمد10862

ناجح654531442621132.5151235طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةرومانً مجدي كاتب خلٌل10863

ناجح503626.533.522168261411.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةسامح عشور احمد عثمان10864

ناجح75.54732.538.535228.529141438طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةشرٌف اسماعٌل حسن محمد10865

ناجح76583950.538.526232141236طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةشهاب عصام وردانى عرابى10866

ناجح5238.524.536.524175.527141236طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةطارق ممدوح حسنى خلف10867

ناجح46.534.5203022.5153.527141234طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن على محمد عثمان10868

ناجح714335462822329151534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عبدالوارث ابوعلى10869

ناجح4837.5243823170.527151435طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعبدالعال عمر عبد العال محمود10870

ناجح67453140.526.5210311414.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعبدالاله اشرف محمود ثابت10871

ناجح58.5363041.523189311512.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف خلٌفه عبد اللطٌف محمد10872

ناجح5845.5364527.5212341612.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا حسن قاسم عبد المعطى10873

ناجح493730.540.526.5183.532141335طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعبدهللا على عبد اللطٌف محمد10874

ناجح4435.5263926170.531161336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعبدالملك حامد محمد صالح10875

ناجح66.5423641.532218291716.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعطٌه عبدالرحٌم عطٌه عبدالرحٌم10876

ناجح50.532.52234.520159.5301512.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعلً محمد علً عبدالجابر10877

ناجح46.53522.532.520156.5251411.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعلً محمود قبٌصى على10878

ناجح46.532233122154.5251411.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعمر خلف حسٌن عمر10879

ناجح62.533.525.53523179.534151135طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعمر محمد محمد حسانٌن10880

ناجح663931.54123.520131171336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعمران محمد محمد عمران10881

ناجح694132453021729171335طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعمرو اٌمن جعفر عبدالغفار10882

ناجح58.547.52841.523.519930.5171435طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعوض صابر عوض موس10883ً

ناجح59.537.52737.523.5185311512.537طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةفادي ظرٌف ماهر ابوالمجد10884

ناجح653928.54227201.5261614.538طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةفتحى جمال فتحى محمد10885

ناجح52.534.52636.520169.5251714.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد على سالمه10886

ناجح5534.525.5342117024141236طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةكمال ناصر الدٌن فاهم مسعود10887

ناجح60.533.528.538.524185301712.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحفوظ جمال لطفى عبد العال10888

ناجح66382938.524.5196311710.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد ابوبكر عطٌه10889

ناجح57.540.53037.522.518829171233طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد حمزه محمود10890

ناجح59.5382733.521.5179.530171435طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد فتحى محمد10891

ناجح5440.52835.522.5180.5331714.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد خلف محمد على10892
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ناجح53382733.524175.5281410.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد صابر محمد محمد10893

ناجح65.54528.536.524.5200311512.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرؤف محمد السٌد10894

ناجح58.5392734.523182281611.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالعزٌز على احمد10895

ناجح46.53624.533.523.516429161336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد عالء السٌد احمد10896

ناجح48.535243220159.5281412.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد على محمد على10897

ناجح6337.5263321.518133171335طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد عنتر عبدالرحٌم احمد10898

ناجح613622.53220.517230171336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد كساب محمد مهران10899

ناجح54.541.522.53320.517230141434طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد كمال شحاته ابوالحسن10900

ناجح5037223220.5161.529131336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد ماهر السٌد ٌونس10901

ناجح51.536.5223120.5161.5271212.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد محفوظ لطفى عبد العال10902

ناجح4636.52535.522.5165.527151235طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد محمود فرغلى عٌسى10903

ناجح483924.53620.5168271312.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى حموده فضٌل10904

ناجح57.5452837.522.5190.531141334طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد هانى السٌد محمود10905

ناجح5640.52837.524.5186.531131436طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمود جمال احمد محمد10906

ناجح7045.530.542.532.5221331312.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمود حسنى محمد محمد10907

ناجح5237.524.53621.5171.5291412.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمود كمال محمود بخٌت10908

ناجح55.540.525.53722180.5261412.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود حموده10909

ناجح46402432.521163.5281514.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمود سعدالدٌن10910

ناجح60.539.525.534.52218232151436طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمود هانى السٌد محمود10911

ناجح41.53521.5312014926121234طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمصطفى السٌد حسن سلٌمان10912

ناجح48.537223120.515926141334طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمصطفى على محمود جالل10913

ناجح7656.539.558.538268.532131535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمعاذ بخٌت عبد العال حسٌن10914

ناجح5940.527.534.521.518326131436طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمعتز محمد عبداللطٌف سلٌمان10915

ناجح55302031.520.515734131034طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةممدوح السٌد احمد حمدهللا10916

ناجح4138243420.5157.5271311.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمٌنا رشاد خلف عطا هللا10917

ناجح53.545284226194.530121336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةٌاسر انور عبد المعطى السٌد10918

ناجح7157.53645.529239351412.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةٌاسٌن نصر فاهم فرغل10919ً

ناجح484827.53822.5184311412.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةٌسى مٌالد عجٌب ٌسى10920

ناجح7153.5404731.5243371415.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالغفارجعفرعبد الغفار10921

ناجح604533.53722197.532121435طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد السٌد عبد اللطٌف10922

ناجح62.548.532.543.525.5212.532141336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد محمود على10923

ناجح61.548.530492321231141635طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةابتسام مجدي أحمد مهران10924

ناجح62.54534.542.526.5211311615.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاسماء الجمل قاسم عبدالمعطى10925

ناجح45.538.52438.521167.5251416.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاسماء امٌن قبٌصى حسٌن10926
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ناجح60.54833.54428.5214.5331717.534طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاسماء شحاته عبد الغفور احمد10927

ناجح76.5593956.538.5269.537151734طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةامنٌه ابو الحسن نقٌب محمد10928

ناجح78.557385736.526736151735طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةامنٌه محمود محمد محمود10929

ناجح64.545334125208.532151735طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةامٌره محمد أحمد رشوان10930

ناجح53.537.53030.520171.5221214.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةامٌره محمود ابو زٌحه احمد10931

ناجح60.546314726210.5301615.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةامٌره محمودعبدالكرٌم محمود10932

ناجح47.53928.5402217728151435طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاٌه اٌمن السٌد عبد القادر10933

ناجح534127.535.520.5177.530171435طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةبسمه اشرف احمد السٌد10934

ناجح5451.526.541.522195.5301514.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةبسمه كمال عبود شحاته10935

ناجح755738.55532257.530151535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةجولٌا لطٌف عجٌب بدروس10936

ناجح493724.53221163.531151435طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةحسناء جمال محمد احمد10937

ناجح7456.53449.531245351616.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةحسناء مصطفى السٌد محمود10938

ناجح6250.530.545.528216.5311615.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةرباب ٌاسر خلٌفه مهران10939

ناجح7759.534.556.535.5263371716.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةرحاب على محمد ٌوسف10940

ناجح6752.52641.52421133171536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةرحمه صالح عبدالموجودمحمود10941

ناجح57.540.52433.521.517728191434طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةرحمه محمود النحاس سعٌد10942

ناجح64.54523.5332218831171634طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةرشا أحمد عبد الاله السٌد10943

ناجح806040604028036191638طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةرؤى عبدالناصر محمود محمد10944

ناجح60.53726.53325.5182.5331616.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةرٌهام اسماعٌل حسن احمد10945

ناجح7659345635.5260.536181636طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةرٌهام حسن محمد عبد الوهاب10946

ناجح59.545264926.5206311714.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةساره محمد عصمان احمد10947

ناجح47.53823.531.521.516226171436طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةسعاد راضى عبدالجواد دٌاب10948

ناجح5337.52431.52116725171436طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةسمر عادل مرسى عبد العال10949

ناجح52402635.522.517633171435طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةسمٌة احمد عثمان عبد العال10950

ناجح4933.52332.52015833161335طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةسمٌه حمد هللا عٌسى تمام10951

ناجح78.560396040277.539161635طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةسها عبد الرحمن سٌد عبدالرحمن10952

ناجح6432.525.533.523.5179371615.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةسها محمود انور عثمان10953

ناجح61.5362333.522176321711.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةسهٌر طاٌع كامل سٌد10954

ناجح76.559.533.54435.524937171636طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةشمس احمد محمود سٌد10955

ناجح643230.53222.5181371710.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةشهد محمد عمر احمد10956

ناجح694131.54927.5218361710.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةشٌماء سلٌمان محمد حسن10957

ناجح463221.530.520.5150.539171236طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةصفاء حسٌن حسن احمد10958

ناجح6940.53034.525.5199.5381712.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعبله عبدالرحمن على بخٌت10959

ناجح5936233321.5172.5341711.535طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةغادة خلف موسى على10960
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ناجح77.5603559.534.5266.536171436طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةفاطمه جمال محمد عبد الغنى10961

ناجح653728372519236171336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةفاطمه حنفً ابوضٌف عبدالحافظ10962

ناجح52.534.523.532.520.5163.534171236طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةفاطمه محمود على حسٌن10963

ناجح67.5493352.52923132171435طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةكرستٌنا مٌخائٌل نصار حربى10964

ناجح74.548304834.523538171135طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةلؤلؤة حسن عبد الروؤف ابو على10965

ناجح65.55032.550.527225.533161136طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمارٌنا محسن بخٌت سمعان10966

ناجح6331.528.53323.5179.536171436طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمروة افتوح عبدالراضى عبدالحافظ10967

ناجح62.5352432.52117535171436طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمروة عبد الرحمن عبد الفتاح محمد10968

ناجح68413045.527.5212381711.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةملك اشرف عزت محمود10969

ناجح6333.525.53523.5180.5381712.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةملك عاطف عبد الشافى محمد10970

ناجح483222.533.521.5157.5371711.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةملك محفوظ ابو زٌحه احمد10971

ناجح7355.533.548.531.524238171336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمنار محمد على احمد10972

ناجح7152.5334932.5238371512.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمنال ضاحى عبدالقادر عبدالواحد10973

ناجح46.532.5213320.5153.5351512.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةنجالء فتحً جمال عبدالجٌد10974

ناجح66.548.527.544.529.5216.537171236طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةنجالء كمال فتحى محمد10975

ناجح75.551.5304034.5231.5381711.536طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةندا سٌد على عبد السالم10976

ناجح77.56039.555.535.526834161436طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةندى حسانٌن حسنى محمود10977

ناجح483325.53620.516333161336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةنصره سٌد سلٌمان احمد10978

ناجح53.53627.5362117434171235طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةنورا اشرف لطفً محمد10979

ناجح806039583927636171338طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةنورا محمد محى الدٌن السٌد10980

ناجح5537.53037.521.5181.530161335طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةنورة شرقاوى حسان سٌد10981

ناجح72423249.531.522736151334طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةنورهان خالد خلٌفه مهران10982

ناجح50.535.53036.520.517334161336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةهبه حامد توفٌق محمد10983

ناجح53.537.527.538.523.5180.533161336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةهناء ٌحً علً السٌد10984

ناجح63.54227.543.525201.530161336طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةهوٌدا غانم عبد الرؤف محمد10985

ناجح53.53427.542.523.518136161638طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد عبد العزٌز احمد10986

ناجح47.53823.536.521.516732161338طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد خلٌفه عمار10987

ناجح71.54636.547.533234.536161438طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةاحمد اٌمن عبدالحافظ محمود10988

ناجح74.5534053.535.5256.5361712.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةاحمد سٌد حسن عبد الرحمن10989

ناجح6337.528.538.523190.531.5171338طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةجرجس حلٌم لبان ابونسٌم10990

ناجح6345.53037.522.5198.535171338طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةحسن محمد ناصر حسن10991

ناجح58.533.53036.523.5182331712.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةحماده حاتم زكى متولى10992

ناجح6033.528.546.524.5193321812.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةسٌد محمود عبدالرحٌم سٌد10993

ناجح56.533.52334.520.516830161338طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةعبدهللا رفعت عبد اللطٌف حسٌن10994
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ناجح6036.522.53221.5172.532161138طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةعلى خلٌفة احمد على10995

ناجح42.532.52231.521.5150331512.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد كمال فرغل10996ً

ناجح6240.530.54123.5197.5331715.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمحمد اٌمن خلف سٌد10997

ناجح64.542.5334632218301516.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمحمد محى الدٌن احمد محمد10998

ناجح6136304023.5190.532171738طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر هرٌدي قبٌص10999ً

ناجح77.5584059.540275401716.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمصطفى محمد رجب محمد11000

ناجح7649384831.5242.539171639طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود خلف محمد11001

ناجح4735243822166291715.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمٌنا مندي جبره سٌدهم11002

ناجح6647.528.5432721237171538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةاسماء رجب على محمد11003

ناجح60.5452737.522.5192.538171538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةأمانى احمد عبدالعزٌز احمد11004

ناجح7539.53140.523.5209.540171738طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةامانً رفعت عبدالرحمن محمود11005

ناجح7046.531.544.530222.5381717.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةاٌمان عبدالرحٌم فاهم محمد11006

ناجح78.55739.557.537.5270381716.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةاٌمان عثمان محمد عثمان11007

ناجح7145.5345730.5238391718.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةجٌهان طارق احمد محمد11008

ناجح65.539.5324930216391818.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةحبٌبه النمٌرى رمضان محمد11009

ناجح67.5373043.52520339171838طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةحسناء جالل فتحً محمود11010

ناجح7858.5405738.5272401718.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةحسناء رفعت انور متولى11011

ناجح61363047.523.5198351817.539طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةدٌنا عمر محمد محمود11012

ناجح7236.5334531217.537181438طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةرحمه عادل احمد همام11013

ناجح73.549.538.55032.5244381717.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةساره احمد عبدالرحمن محمود11014

ناجح694127.547.52420937171738طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةصابرٌن صالح محمد احمد11015

ناجح663732.542.52420238171838طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةضحى اشرف محمد محمود11016

ناجح7451.5395033247.5391815.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمروه حفظً طٌبون عبدالاله11017

ناجح7959.5405839.527640171638طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمرٌم رمضان ضٌف محمود11018

ناجح6839.5324426.5210331716.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمرٌم سالمه ابراهٌم سالمه11019

ناجح64.536303826194.536161538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمرٌم عادل دانٌال عزٌز11020

ناجح70.549.5395636.5251.539171839طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةمنار محمد حمدى على11021

ناجح78.559.5405739.5274.540171738طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةندى حسٌن احمد حسٌن11022

ناجح53342441.521.5174381617.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةنورا حامد محمد محمود11023

ناجح65.533.526.54022.518835181538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةنورا محمود ابوضٌف احمد11024

ناجح60.533.525372418037171538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةنورهان محمود محمد حجازى11025

ناجح74.536.537.54836.5233401717.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةهوٌدا سٌد احمد عبد الهادي11026

ناجح724533.54924.5224401718.539طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن طلعت خلف سٌد عبدالرحٌم11027

ناجح6745.53548.530226391718.538طهطاكوم بدر االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد احمد محمد11028
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ناجح7443304225.5214.538151236طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةابو الحسن مصطفى حسنى عبد العال11029

ناجح63.538.523.538.52819237151236طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةابو ضٌف سٌد ابو ضٌف عبد الرحمن11030

ناجح5435.523.53020.5163.536131236طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاحمد رمزى طاٌع ربٌعى11031

ناجح63.53926.53522.5186.5341512.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاحمد فرغلى احمد حامد11032

ناجح403020302014020101036طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد عامر11033

ناجح744030.538.527.5210.539151436طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاحمد محمود مهنى بكر11034

ناجح765239573726139141436طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر علً فاهم11035

ناجح58.53423.53321.5170.537131236طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاسالم خالد لطفى سالم11036

ناجح50.533.523.53321161.538131236طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاسالم معتصم على على11037

ناجح6534.5234121.518536141436طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاشرف احمد عبد العال احمد11038

ناجح5634.522.534.520.516837121236طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاكرم محمد صبحى عبد الوهاب11039

ناجح59.536.5243622178391311.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةحسن احمد على محمود11040

ناجح49.533223220156.5351210.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةرمضان محمد محمد ربٌعى11041

ناجح50.53322.533.520159.526121236طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةسعٌد عوض سعٌد معوض11042

ناجح50.530.522.53321.515835121036طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةسٌد على سٌد ابو زٌد11043

ناجح4937.522.53521.5165.525131235طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةشنوده مٌالد فخرى شنوده11044

ناجح76.545.536.55735250.539141335طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةطارق عشرى سالم سالم11045

ناجح78594055.538.527139141235طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةعبد الجواد محمد عبد الجواد محمد11046

ناجح46.535.522.530.52115636141037طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن صالح ثابت احمد11047

ناجح52.5372334.53017738151437طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةعز احمد محمد محمود11048

ناجح5836.52436.530185371412.537طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةفارس عطاهللا عمران سلٌمان11049

ناجح74.5523751.537.5252.530151636طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةكٌرلس بارح فرهود توفٌلس11050

ناجح6635.531.53528196301512.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةكٌرٌاكوس اشرف شفٌق ناشد11051

ناجح76.555.539564026733151535طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد فرغلى11052

ناجح744538.55437.524932151535طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف ابو المجد محمد11053

ناجح77.555395739267.534151535طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمحمد البل سلمان سالم11054

ناجح5637233226174301412.535طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد خٌرى على11055

ناجح473321.53121.5154311511.535طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمحمد خالد محمد احمد11056

ناجح4431223121149281512.535طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمحمد على محمد السٌد11057

ناجح63.539.52736.534200.532151335طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمحمد فاضل عبدالعال عزاز11058

ناجح513723.533.52817329151435طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمحمود ابوربً أبوالفتوح عل11059ً

ناجح76.554.530.555.53725433151435طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمحمود ثابت احمد خلٌفه11060

ناجح50.5362234.531174271412.535طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمحمود عشرى ابو الفضل محمود11061

ناجح553622.53524.517327151435طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمحمود هانى محمد محمود11062
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ناجح42322132.521148.5261512.535طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمروان مدحت عبد البصٌر محمد11063

ناجح4535243525164281412.535طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمصطفى خلف على حجازى11064

ناجح704626.54333218.530141335طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمعاذ محمد عبد العال احمد11065

ناجح43.53626.53226164281410.535طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمنتصر احمد محمد ابراهٌم11066

ناجح54.540.5343321.5183.5311512.537طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةٌاسر عبد الهادى محمد محمد11067

ناجح75.557.539553626331161437طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاربسٌما العرٌان عبٌد مسعد11068

ناجح65.545294924.521332151437طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاسماء صالح عبد العال موسى11069

ناجح795939594027638161537طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةأسماء محمد عبدالمجٌد حجازي11070

ناجح7352.53645.529.5236.530151437طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاالمٌره الرومانى بارح بسخرون11071

ناجح60.542.534.552.527.5217.528151437طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةامنٌه انور السٌد عبد هللا11072

ناجح71.5503553.53624635161237طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةامٌره محمد عاشور حسن11073

ناجح67.550.537.548.52923331161237طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةانتصار شحاته عز العرب محمد11074

ناجح78.56038.558.540275.5381614.537طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد التٌجى حسن11075

ناجح74.53833.543.534223.534151437طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةاٌه حربى ابو ضٌف حسان11076

ناجح77.5513859.538.5264.536161337طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةتغرٌد معتصم محمد عالم11077

ناجح76.558.538543626329.5151437طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةجاسمن فوكٌه شنوده عبد المسٌح11078

ناجح786039.556.540274371614.537طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةحبٌبه ابو السباع جاد الرب احمد11079

ناجح805839594027638161436طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةحسناء محمد خالف عبد السالم11080

ناجح61.5413449.524.5210.534161436طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةرانٌا حاتم شاكر على11081

ناجح713832.550.533.5225.533141436طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةزهراء حموده ابراهٌم احمد11082

ناجح6341.53651.534226311512.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةشفاء ابو الحمد على محمود11083

ناجح76.5603755.536265371512.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةشهد مجدى صابر احمد11084

ناجح723534.54128210.533161436طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةشٌماء حسان عبد الاله عبد العال11085

ناجح6337.524.53423.5182.529161436طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةشٌماء عبد الظاهر فرغلى محمد11086

ناجح7858.538.55236.5263.5331515.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةعال عبد الناصر عبد الرحمن محمد11087

ناجح78.559.5396038.5275.530151536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةفٌفٌان صبحى فرٌد صالح11088

ناجح54.540.526.533.525.5180.5271616.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةكرٌمه محمد احمد عامر11089

ناجح644832.543.529.5217.531161736طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةلقاء محمود السٌد عبد هللا11090

ناجح776039.556.53927231161636طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمرٌم بدروس بسالٌوس بدروس11091

ناجح69.5413143.529.5214.5331515.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمرٌم رمضان عاطف عبد السالم11092

ناجح71473550.527230.530.5141536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمرٌم كرمى رضٌان عطاهللا11093

ناجح62.535263830.5192291516.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمرٌم ناصر ضاٌف محمد11094

ناجح49.5372331.52416524161536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمنار مسعود جبرٌن مسعود11095

ناجح52.537.52438.524176.5261514.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمنى شرٌف حمدى محمد11096
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ناجح7048.5314434227.5301516.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةمى سٌد على فهمى11097

ناجح6038273623184291515.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةنجالء فتحى السٌد عبد هللا11098

ناجح52.53221.532.521159.5281514.536طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةندى محمد ابو الفضل محمود11099

ناجح49.537.521.53121.516130171336طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةنرمٌن مكنوته عوض غبلاير11100

ناجح73.542.532.544.534.5227.532151635طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةنشوى البل محمد عبد هللا11101

ناجح73.55432.55135.5246.536171735طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةهاجر صالح عبد الرحمن محمد11102

ناجح73.551.5314930235311715.535طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد شاكر على11103

ناجح704735.553.537.5243.5361715.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاحمد حلمى محمد حسن11104

ناجح70.546374733233.535171537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاحمد طارق احمد سٌد11105

ناجح41.534.521.531.52014930161237طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاحمد طارق ضاحى حسٌن11106

ناجح6144.533.535.527201.534171538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاحمد عصام عاطف محمدٌن11107

ناجح4840263321.5168.530171438طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاحمد كمال على قرنه11108

ناجح766039.55938.527336181538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبد الاله اسماعٌل11109

ناجح55.53324.53121.5165.5301513.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاحمد ناصر محمد احمد11110

ناجح8060405940279351915.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاحمد ٌاسٌن خٌرى ٌاسٌن11111

ناجح78.560405939.5277381816.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاسامه محمود عبد الاله اسماعٌل11112

ناجح6346335133.5226.532181539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاسالم علً سٌد احمد11113

ناجح5845264322.5194.527.5181539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةبموا عزت بشاي ابراهٌم11114

ناجح6245.53044.523.5205.527.5171539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةتوماس اٌمن رٌاض جاب هللا11115

ناجح5438.526.537.521177.528191437طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةجمال البطل عبد الحفٌظ محمود11116

ناجح60.540.53036.520187.5291513.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةحسام اشرف سلٌمان احمد11117

ناجح6137.52631.52117732171537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةحسام حسن محمود على11118

ناجح75.5534042.53324433181538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةحمدى كامل حمدى محمدٌن11119

ناجح63.545.53338.522202.533171538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةسٌد حمدى محمد السٌد11120

ناجح5839.53345.523.5199.530161638طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن عمران عبد الاله اسماعٌل11121

ناجح8060406040280361817.538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةعبد هللا احمد عبد الحفٌظ عبد الحفٌظ11122

ناجح61.538.522.532.52217734181338طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةعبد هللا مرتضى محمد حسانٌن11123

ناجح524228352818533161338طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةعالء مسلم شاكر سٌد11124

ناجح70.549.53442.527.522435151337طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةعلى احمد على محمد11125

ناجح4339.524.539.522168.532171337طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةعلى شحات احمد عبد العال11126

ناجح754935.558.53625436171337طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةعلً محمد عبد النعٌم محمد11127

ناجح72.555.5385532253341813.539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةعمرو عبدالسمٌع محمود على11128

ناجح60.539.521.531.521.5174.526161437طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةفادى عادل لبٌب مهاود11129

ناجح6245304223.5202.533151437طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةفارس طلعة عبد الاله السٌد11130
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ناجح705737.55534253.532.5171337طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةكٌرلس رشدى حلمى فٌضاهلل11131

ناجح50352635.525171.526.5151338طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةكٌرلس مارس عٌاد برسوم11132

ناجح46322230.521151.526151338طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمحمد ابوضٌف عمران محمود11133

ناجح73.553.537.55338.5256351712.538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمحمد اٌمن تمام عبدالنعٌم11134

ناجح65.535.5303430195331713.538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمحمد حلمى عبدالعظٌم احمد11135

ناجح73513453.533.524535171339طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمحمد رفعت ضاحى خٌرى11136

ناجح6645.527.540.530209.5321613.539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمحمد سعد خضٌرى برعى11137

ناجح563423312016432171339طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمحمد على ابوالوفا على11138

ناجح48372233.520.516128151439طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمحمد محمود ٌوسف محمد11139

ناجح6738.522.53822.5188.532151538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمحمد ممدوح محمود عمران11140

ناجح48.53723.53521165271613.538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمحمد وافى فؤاد محمد11141

ناجح54.539.52438.521.517835171538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمروان خزٌم محمد سلٌمان11142

ناجح52.5382432.52116832161537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمصطفى وافى فؤاد محمد11143

ناجح4635.5273221.516229151437طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمصطفً اسماعٌل عمران احمد11144

ناجح46.5352232.52015630151537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمهران رمضان احمد محمد11145

ناجح50.540.521.53221165.534151537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةنور شحاته ابراهٌم قبٌص11146ً

ناجح403020302014020101038طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةولٌد المهدى حمدى همام11147

ناجح70.5523653.53524740171538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةولٌد محمد احمد متولى11148

ناجح44.53421.53020.5150.536161338طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةٌوسف خلف محمود احمد11149

ناجح4334.5223221152.531131538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةٌوسف سٌد ٌوسف محمد11150

ناجح47.533223220.515529151438طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةٌوسف شعبان عبدالحمٌد عبدالغنى11151

ناجح54.53424.533.520.516730161537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةٌوسف على ٌوسف على11152

ناجح614026.53320180.531151538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد حسن السٌد11153

ناجح5233.522.5332116227161338طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاستٌنه طارق سٌد بسكالس11154

ناجح8059.53959.539.5277.535171538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاسراء احمد سلٌمان احمد11155

ناجح50.533.53141.520176.530171538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاسراء محمد انور ابوضٌف11156

ناجح58392645.521189.532161337طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاسماء ثابت محمد خلٌل11157

ناجح69.55434.549.531238.5341715.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاسماء سٌد محمد محمود11158

ناجح52.5383143.52218728161437طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاسماء عبد الناصر على محمد11159

ناجح735440584026536181338طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاسماء قدرى عبدالمجلى احمد11160

ناجح56.549.52537.527195.527181338طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاسماء محمد عبد الرحمن احمد11161

ناجح57392443.528.519230181538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاسماء مفتاح احمد عمران11162

ناجح70.553305334.524127181538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةأمانى محمود محمد محمود11163

ناجح75.55736.5593626432161539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةامانً احمد عبد الرحمن احمد11164
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ناجح4537223324161241613.539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةامٌره احمد عبدالرحمن حامد11165

ناجح66.548.52433.528.520130181339طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةامٌره خالد عبد الحً احمد11166

ناجح65.555.523.535.529.5209.532.5181539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةانصاف سامح جوده فاٌز11167

ناجح655125.54529.521631.5181437طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاٌرٌنى نادى مهنى شاكر11168

ناجح655727.537.536.5223.532.51813.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاٌفون مورٌس عٌاد برسوم11169

ناجح73.558345838261.5341813.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةأٌه عثمان شهدى حسن11170

ناجح71.55532.554.535.5249281813.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةاٌه ٌوسف احمد عبد العال11171

ناجح745734.55536256.529.51815.538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةبسنت رأفت مكرم فهٌم11172

ناجح7052.5305336.524228181538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةحسنٌه ابراهٌم عبدالمنعم تمام11173

ناجح68.551.527.545.529222331815.538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةدٌنا كمال خلف محمد11174

ناجح5642.525.5342518328181538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةراندا ابوالغٌط خلف عقل11175

ناجح73.559.534.55537259.5321813.538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةرانٌا عبدالعال حمدهللا عبدالنبى11176

ناجح685432.544.531.5230.532181437طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةرضوى عبدالحمٌد ثابت محمد11177

ناجح6539284326.5201.5281813.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةرقٌه انور محمود عل11178ً

ناجح77.55839.556.537.526932181537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةرٌهام حسن عبدالباسط محمد11179

ناجح66.5393136.523.5196.534181537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةرٌهام رمضان حجازى محمد11180

ناجح77.56039.559.539275.532151637طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةساره خالد حلمً الصاوي11181

ناجح62.5362335.522.5179.526161538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةسحر عبدالعال هاشم ٌوسف11182

ناجح6440.5293823194.534181538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةسهٌر حارس عٌاد برسوم11183

ناجح776038.55939.527435181638طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةشرٌن عبدالكرٌم محمد عزاز11184

ناجح78.557.53658.538.526936181638طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةشفاء خلٌل ٌوسف عبدالرحمن11185

ناجح48.532.52833.523165.528181539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةشهد عثمان محمد عبد الاله11186

ناجح7238.529.534.529203.529181639طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةشٌماء عصام عاطف محمدٌن11187

ناجح68.540303725200.531161639طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد ضاحً على11188

ناجح62.53329.53323.5181.527171537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةعبٌر محمد فرج راوي11189

ناجح5436273422.5173.5271815.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةعفاف ممدوح سعد محمد11190

ناجح67.541.53145.525.521130181437طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةعلٌاء حافظ محمد حسن11191

ناجح74.54532.548.537237.530161538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةغاده شرٌف محمد عزاز11192

ناجح533627.53523.5175261815.538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةفاطمه كمال على قرنه11193

ناجح55.538.52335.524.517729151538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد سٌد سلٌمان11194

ناجح67.5453035.522.5200.535161539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةكترٌن سامى جمٌل مرٌد11195

ناجح66.540.530.54121.520032161539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةكرستٌنا اسحق بسطه بخٌت11196

ناجح5537.522.5422217928161539طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةلٌلى احمد عبد هللا احمد11197

ناجح7557.538.5583926834.5171439طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمارجرٌت ممدوح ناجح عدلى11198
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ناجح7349.538.5583625533171338طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمارٌنا اٌوب ناشد خلٌل11199

ناجح61.546345625222.5341615.538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمنار احمد سٌد ابو زٌد11200

ناجح5638.532.540.521.518933161538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمها سٌد احمد عمران11201

ناجح70.551.5355133.5241.535161438طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمؤمنه الحسٌنً عبد العال مهن11202ً

ناجح61.548.532.54426212.532161537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمٌرنا ناجً جوده فاٌز11203

ناجح403325.533.520152281513.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةندا خلٌفه محمود حامد11204

ناجح4834.528.538.521170.528161537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةنرمٌن عبدالعال محمود عبدالاله11205

ناجح58.538304222190.5251613.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةنسمه على شاكر محمود11206

ناجح74.55838.557.537265.535151337طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةنٌره محمدٌن صدٌق محمد11207

ناجح7052395839258341613.537طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةهناء رفعت خضٌرى برعى11208

ناجح7658.5395839270.5371613.538طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةوٌئام احمد ثابت فتحى11209

ناجح644635.55324.522333151338طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةٌاره طلعه زٌن العابدٌن عمران11210

ناجح70.55938.558.535261.533161438طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن لطفى سٌد محمد11211

ناجح75.558.540593927237151437طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةابانوب عٌاد حبٌٌب أنسى11212

ناجح61414044.535.5222311513.539طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةأحمد سٌد محمد حسٌن11213

ناجح57.545.53850.535226.530151337طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةاحمد عبد الرحمن احمد مصطفى11214

ناجح7156.5406039.526733141538طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةاحمد عبد المجلى محمد محمد11215

ناجح75.55239.55838263321413.538طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةاحمد هالل محمد احمد11216

ناجح5640.5304734207.5271313.537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةاسامه محمد على محمود11217

ناجح70.55438.557.539259.531151537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةاسالم اشرف ابوالسعود مدروش11218

ناجح46.545283723179.5301413.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةالحسٌن خالد محمد برع11219ً

ناجح563930.541.52819529151536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةتوماس ماجد فاروق عدلى11220

ناجح55.54136.547.531.5212281315.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةتوماس ممدوح عطٌة ابراهٌم11221

ناجح6741.539.55332.5233.532141336طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةجرجس كرم بولس جٌد11222

ناجح695139.553.532.5245.5351513.539طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةحاتم عبد الحمٌد محمد احمد11223

ناجح5337.5354725.519830141538طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةحازم شحاته حسٌن عبدالرسول11224

ناجح513431.54528189.5271312.537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةحسام عبد الاله اسماعٌل عٌسى11225

ناجح5935.5344128.5198321512.538طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةسٌد رفاعً محمد أبو الحسن11226

ناجح61313042.531.5196301413.539طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةطارق شحات محمد محروس11227

ناجح6445.534.540.532216.5341513.537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةعاصم بدوي السٌد حسان11228

ناجح5335.53037.523179251413.538طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن بكر أبو الٌازٌد خلف11229

ناجح60.538.53343.527.5203331413.537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةعبد الاله خلٌفة عبد الاله احمد11230

ناجح66503845.530229.5351312.537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةعلى حسن عز العرب برعى11231

ناجح57.545334429.520930141335طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةعمر مجدى أبو الوفا عبد الحافظ11232
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ناجح66.552304224.5215301413.539طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةفارس حماده منصور محمود11233

ناجح44.534.5253423.5161.5341413.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةفتحى محمود فتحى محمود11234

ناجح4835.525.5382317031141436طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةكرم زكرٌا محمود ابوزٌد11235

ناجح48.53124.534.521.5160271411.537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةكرٌم شحات محمد محروس11236

ناجح5232.530.538.523176.531141437طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةكرٌم هرٌدى عبد العلٌم هرٌدى11237

ناجح453226.53721161.528141337طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةكٌرلس ماهر خلٌل ابراهٌم11238

ناجح5432.5233121161.529.51413.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةماركو ممدوح عدلً سام11239ً

ناجح513224.53422163.5301413.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمد أٌمن محمد عبد الحافظ11240

ناجح5534313925.5184.5291511.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمد حمدان عبد الراضى احمد11241

ناجح67.5343542.52720633151537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمد عبد الموجود عبد اللطٌف على11242

ناجح60.5333036.525.5185.532151336طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمد عصام محمود عبد الحافظ11243

ناجح5233.5283523171.5301412.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمد على احمد محمد11244

ناجح59.533.5334023.5189.5361512.537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمد محمود محمد عامر11245

ناجح523833372418432151336طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمد منتصر ابو الوفا سٌد11246

ناجح73.546.53852.532.5243381612.537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمد ٌوسف حمدى سٌد11247

ناجح66.5543349.53023336161336طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمود ابو سدٌرة عبد الرحمن محمد11248

ناجح5438.53242.527194321615.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمود عبد المعز قبٌصى خلف11249

ناجح5738.53040.52719335141436طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد حسن أحمد11250

ناجح7350395637.5255.534141537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد شحاته سعد هللا11251

ناجح66.54527.544.524.520835141537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمود ٌاسر سٌد عبدالرازق11252

ناجح523223.53720.516532161236طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمرتضى عبد الرازق حجازى سٌد11253

ناجح47.533.526.534.52016229141136طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمصطفى على محمود على11254

ناجح523630342017228131437طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمصطفى حسن عبد الاله محمود11255

ناجح46.53525.5352016228161236طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمصطفى حسٌن محمد ٌوسف11256

ناجح47.533.531.532.520.5165.529141137طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمصطفى صالح ابوضٌف على11257

ناجح57.53831.538.521186.528141136طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمصطفى عبد الحمٌد محمد مصطفى11258

ناجح503028.533.52016228131137طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمصطفى ناجح حجازى سٌد11259

ناجح51.531.5303420.5167.527161137طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمصطفً حمدي احمد علم الدٌن11260

ناجح463130.53220.516025161136طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمٌالد مٌمى فرح صموئٌل11261

ناجح55.532.528332117026141237طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد جاد الكرٌم محمد11262

ناجح6235313522.5185.529151136طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةامانى اٌمن محمد بكر11263

ناجح6141.532.535.526196.530151137طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةامل عشري سٌد عبد الغفار11264

ناجح6942394932.5231.534131236طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةامٌرة سٌد عارف محمدٌن11265

ناجح65.534.53444.532.5211341411.537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةآٌة محمد محمد محمود11266
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ناجح65.537.531.53820.5193361412.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةاٌمان احمد محمد احمد11267

ناجح643931.538.520.5193.5261413.537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةاٌمان رمضان سٌد محمد11268

ناجح66.54130.537.522197.5291613.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةأٌه انور ابو عقٌل حجازي11269

ناجح76.55638.5493425435131137طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةآٌه محمود عاطف ابراهٌم11270

ناجح7759.54058.539.5274.5361412.538طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةجٌسكا باسم لطفى لوٌس11271

ناجح76.55438.556.537262.5331411.537طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةدٌنا محمود عبد الرحمن محمود11272

ناجح6036.5354826205.530141236طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةروجٌنا احمد احمد علم الدٌن11273

ناجح64.536.53434.524193.534151237طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةسارة منتصر محمد السنوس11274ً

ناجح5740.5304127195.525151137طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةشٌماء قوت سعٌد قوت11275

ناجح6031.53042.52518929161136طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةشٌماء كمال الدٌن سٌد محمد11276

ناجح59.533.53241.523189.5331611.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةكرستٌنا اشرف شحاته جبره11277

ناجح60.534.5314426.5196.536151136طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةكرستٌنا رشاد راضى ابراهٌم11278

ناجح55.5333241.52418628161236طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةلمٌاء محمد عبد الاله محمد11279

ناجح62.53230.540.523.518932141237طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمارتٌنا ناجح فاروق عدلى11280

ناجح6232.5304025.519035161336طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمارٌانا كمال عطٌه اٌوب11281

ناجح493127.54021168.533161236طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمارٌنا جٌد اٌوب جٌد11282

ناجح74.557405438263.538141336طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمرنا رزق فهمى ابراهٌم11283

ناجح6435395132.5221.532151336طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمروة أحمد طه فزاع11284

ناجح4932.528.5432317629141236طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمروه محمد رشدى سٌد11285

ناجح45.53423.53822.5163.531161336طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمرٌم ٌوسف شنوده بسٌلى11286

ناجح64453852.530.5230261712.536طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمنال عبده محمد احمد11287

ناجح56.531.53039.524181.528141336طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمنه محمد ابو زٌد محمد11288

ناجح50.531.5274522.5176.529141137طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةندا رأفت محمود عبد الحافظ11289

ناجح736039.55539266.535151236طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةنسمه عطا حسٌن احمد11290

ناجح65.537.53238.525198.530141337طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةنها احمد ثابت كحروت11291

ناجح59363041.522.518926141236طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةٌارا حسنى عبد الاله محمد11292

ناجح48312535.521160.523131033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد حسن ابراهٌم قبٌصى11293

ناجح42333038.521164.524131033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد صابر سٌد محمد11294

ناجح4233.52839.52116428121033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد عز البدرى على11295

ناجح75.558.540594027329141333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد عمر شحاته محمد11296

ناجح64543049.530227.527161333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد فتحى خضٌرى دٌاب11297

ناجح43.5402346.52217525121233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالغنى احمد11298

ناجح74.558.533.55438.525931141333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاسالم عٌد محمد احمد11299

ناجح66.540.527.537.52820025121133طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةالمغربى ناجح محمد المغربى11300
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ناجح513521.53622165.523131333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةجابر طارق جابر خلٌفة11301

ناجح50.53527.53326.5172.525111133طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةحازم احمد مقلد مرعى11302

ناجح61.53824.53426.5184.520131333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةحازم على احمد حامد11303

ناجح73.5413047.530.5222.526141333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةحازم محمد عبد العزٌز هاشم11304

ناجح55.5402236.524.5178.525131233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةحسام احمد حسن محمود11305

ناجح44.537.5223925.5168.5261211.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةحسام عز ابوالفضل عمر11306

ناجح5440.523.539.524.518223131133طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةحسام محمد حسن عبداللطٌف11307

ناجح57.54522.539.524.518925141333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةحسن السبع حسٌن عاشور11308

ناجح53492744.530.520428131233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةحسن حربى محمد على11309

ناجح79.560395739.5275271411.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةحسنى حسٌن محمد ابورحاب11310

ناجح5545274227.5196.523121133طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةحمدى مختار عبد العزٌز هاشم11311

ناجح66.54926.54527.5214.527131533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةخالد ثروت ابوالفضل خاطر11312

ناجح7349355230239311412.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةخالد عبدالفتاح احمد محمد11313

ناجح503725.538.522173211410.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةخالد على محمد على11314

ناجح614025.53626188.5241511.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةسٌد محمد سٌد خالف11316

ناجح50.5372838.523.5177.525111333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةسٌد وحٌد عبدالرؤف على11317

ناجح67483543.534.5228241412.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةسٌف النصر احمد حسن محمود11318

ناجح5441253922.5181.5241714.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةشافع محمود شافع محمود11319

ناجح6039243621.5180.525151133طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةصابر حسٌن محمدٌن حسن11320

ناجح47.5382432.52116320131333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةصبحى محمود صبحى ابودهب11321

ناجح56.5392840.52418826121233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةصدٌق خلف عبدهللا على11322

ناجح52.538.52637.523.5178211314.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةصهٌب محمد سٌد احمد11323

ناجح50.53524.53821.5169.526151433طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةضٌفى احمد ضٌفى ابوضٌف11324

ناجح71.5483544.529.5228.526141333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةطارق احمد فرج فراج11325

ناجح49.535.523.534.523.5166.5201211.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالحلٌم كمال عبدالحلٌم عبدالمجلى11326

ناجح80603958.540277.527141233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن احمد على احمد11327

ناجح805538583726829151433طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن سٌد عبدالشافى سٌد11328

ناجح51.538.526.54124181.5301311.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عشرى احمد ابو الٌزٌد11329

ناجح61.5523443.527.5218.524141433طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةعز امٌن محمد امٌن11330

ناجح7857.5385334260.531161433طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةعزالدٌن فرغلى محمود خالف11331

ناجح6241274024.5194.525141333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةفٌصل جمال فٌصل الدٌقنى11332

ناجح5433.52536.52217124131333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌم اسماعٌل محمود ابوطالب11333

ناجح7040.5344627217.5261412.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌم صالح حسن محمود11334

ناجح54352838.521176.523141333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةكرٌم عبدالحلٌم عبدالمنطلب السٌد11335
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ناجح51.53724.534.523170.5281212.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد احمد ضٌفى ابوضٌف11336

ناجح73493442.525.522425141433طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد اٌهاب احمد ابورحاب11337

ناجح79.557395040265.528121033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد حسن محمد ابورحاب11338

ناجح5237.528.5373118629131033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى احمد محمد11339

ناجح5235.52831.529.5176.527121033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى سٌد محمد11340

ناجح60392836.525.518931131533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد رجب احمد ابوالٌزٌد11341

ناجح403020302014020101033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد رشاد بدرى عٌسى11342

ناجح614028.53527191.520131333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد طلعت خلف هللا احمد11343

ناجح7654.538.553.537259.528151433طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد عادل الضبع برعى11344

ناجح62.540.528.53528194.527131233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد عادل عبدالحفٌظ عطٌة11345

ناجح58.545293725.519530121333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالحكٌم ابوالفضل خاطر11346

ناجح51.541.529.533.526.5182.5261211.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد عز عبدالاله عمر11347

ناجح63.5352532.52518129141233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد محمود اسماعٌل عبدهللا11348

ناجح705229.54530226.530121033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد محمود حمدى عطٌة11349

ناجح6433.526.534.523.518229161333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد محمود سٌد حافظ11350

ناجح52.53727.535.526.5179321611.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد محمود شافع محمود11351

ناجح503525.535.525171291310.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمد وائل خاطر على11352

ناجح7240.53447.53322734131233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود احمد عبد الرؤف حمد11353

ناجح60383132.532.519429131133طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود رشاد ابوالفضل خاطر11354

ناجح443323.53223155.528141333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود سٌد ثابت محمود11355

ناجح43.532.526.537.526.5166.529101233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود صالح وراد محمد11356

ناجح43.53927.539.524.5174261113.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود طارق خلٌفة محمد11357

ناجح43342435.523159.5261211.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود عادل حمدى احمد11358

ناجح463527.537.520.5166.5241510.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود فتحى محمد عبد هللا11359

ناجح44.534.526342116025121033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود كمال حسان حسن11360

ناجح4333.52434.52015521111233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود محمد زٌدان ابراهٌم11361

ناجح48352333.521.516123121133طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمحمود مسعود عطٌةهللا حسن11362

ناجح64.54234.54123205331511.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمدحت محمد ابوضٌف محمود11363

ناجح5852304526.5211.526131233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى خلٌفة محمد عبدهللا11364

ناجح72.560405738267.529151233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى عزالدٌن احمد محمد11365

ناجح534732.552.521.5206.528161333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى ناصر احمد ابراهٌم11366

ناجح75.5604055.537.5268.530141033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى ناصر محمود محمد11367

ناجح4839253920.5171.526111033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةهشام خالد وراد محمد11368

ناجح6039.532.54620.5198.530141133طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةهٌثم سلٌمان مرسى سلٌمان11369
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ناجح52363240.521181.5251411.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةهٌثم سٌد خلف شعبان11370

ناجح4239.52236.520.5160.526151233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف خالد احمد احمد11371

ناجح7555.5385435.525829131333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاسراء محمود عبدالفتاح احمد11372

ناجح735237.549.53424630131433طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاسماء محمود عبدالفتاح احمد11373

ناجح5646.526.540.521190.5261411.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةامل سٌد احمد محمد11374

ناجح725636.55030.5245331414.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةامنٌه احمد فتحى توفٌق11375

ناجح70.54936.5503223833121133طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاٌه عٌد حسن محمود11376

ناجح6735354728.5212.529141333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةدالٌا محمود على محمد11377

ناجح623524.53722.518126151033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةدعاء سعٌد محمد عٌد هللا11378

ناجح56.53922.538.521.517824121233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةرحمة محمد على عباس11379

ناجح77.559405939274.5341413.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةرحمة ٌاسر حجازى عبدالعال11380

ناجح7657.54059.54027330151033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةرنا احمد عبدالمجلى على11381

ناجح76.5474057.539260301611.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةسوما جمال ابوضٌف حماد11382

ناجح75.5573957.538.5267.532141033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةسومٌة ثابت احمد محمد11383

ناجح775938583526729161433طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةشهد جالل احمد عبدالاله11384

ناجح673837.54828.521927151033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةشهد محمود على محمد11385

ناجح613737472821033161133طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةشٌرٌن محمد احمد عبدهللا11386

ناجح74484054.536252.531141033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةفاطمه فاروق فتحى محمد11387

ناجح49.53524.5362216723151233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمروه احمد نجدى صبره11388

ناجح704537.54828.522927151033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمنار جابر سٌد محمد11389

ناجح69.546.535372921730131333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمنار جمال عبدالرحٌم عبدالاله11390

ناجح6033.53142.52519231131033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمنار حسن عبد الحلٌم عبد المجلى11391

ناجح77.559.54057.537.527229161333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمنار صالح خلف زٌد11392

ناجح77.560406039.527735171233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمنه عزالدٌن عبدالمجلى على11393

ناجح55372738.522179.527141033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمٌاده ضاحى حسان حسن11394

ناجح76.560405939274.531.5151233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمٌرنا ماهر شاكر جبره11395

ناجح633830452920528151133طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةنادٌه حسن على عبدالحافظ11396

ناجح7458.53758.537.5265.530161333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةنادٌه خلٌفه محمد عبد هللا11397

ناجح4834243824.5168.529131033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةنادٌه محمد فرغلى خلٌفة11398

ناجح7558.5395536.5264271611.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةندا عاطف مختار محمود11399

ناجح67383244.525206.5311613.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةنورا محمد عبد العال اسماعٌل11400

ناجح78.5574058.538.5272.5311512.533طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةنورهان احمد خلٌفة خاطر11401

ناجح67.535.52841.525197.528141233طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةهبة فتحى عبدالرحمن بخٌت11402

ناجح673933.532.52219426141033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةهناء على عبدالاله على11403

(306)



ناجح78.554.539.555.537.5265.530141033طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةهناء محمود حامد حسن11404

ناجح4837243323.5165.523141333طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةوفاء احمد محمد عبدالاله11405

ناجح48.53224.531.521157.5231512.529طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةاحمد حسن عبدالغفار بخٌت11406

ناجح42.53225.53120.5151.5271412.529طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةاحمد عبد الراضى محمد عبد العال11407

ناجح6234.523.53320.5173.5291612.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةاحمد على محمد ابوعلى11408

ناجح673226342118031151432طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد عل11409ً

ناجح47.53222.53320.5155.5281511.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمود ابوزٌد11410

ناجح563322.533.520.5165.528161431طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةاشرف كمال عمران محمد11411

ناجح66.535.5323322.5189.532131432طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةاندرو امٌل عبٌدهللا لوقا11412

ناجح61.53426.54325190291415.535طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةتوماس كامل حبشى عبٌد11413

ناجح6732.530.53422.5186.5281613.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةحاتم سمٌر عبدالاله احمد11414

ناجح51.53324.53020.5159.525141332طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةرضوان ٌاسر رضوان قرون11415

ناجح51.532213320157.5241313.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةسٌد ضاحى سٌد توفٌق11416

ناجح503221.53320.515723141631طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةسٌد عصام محمد سٌد11417

ناجح4833.5223020.515423141529طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةسٌد على سٌد علم الدٌن11418

ناجح513022.530.52115525131631طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةشنوده جرجس فاٌز عوض11419

ناجح49.532223221.5157231412.531طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةطه عبدالراضى محمد عبدالعال11420

ناجح47372232.520.515924141333طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةعازر نعٌم سعٌد بدروس11421

ناجح45.531263520157.5281414.531طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةعبدالعال اشرف محمد عبدالعال11422

ناجح4631243420.5155.5271514.531طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةعبدالقادر صالح مهدى عبدالقادر11423

ناجح4130223020143251511.530طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةعز على محمد على11424

ناجح75.556405837.5267331514.530طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةعلى رمضان محمدٌن محمد11425

ناجح75.540.5365134.5237.5331614.533طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةعمرو خالد انور هرٌدى11426

ناجح6537303928.5199.5311514.531طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمحمد اسامة جابر امٌن11427

ناجح4833.525.535.521.5164251311.531طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمحمد عادل محمد عبدالعال11428

ناجح76.54938.554.533251.533151431طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمحمود جمال حسن محمود11429

ناجح54.53428.536.524.517830151432طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عرابى محمد11430

ناجح724533.541.526.5218.531151532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد خلٌفه11431

ناجح75.545.537503724534161531طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محمد خلٌفه11432

ناجح72363540.526209.5281514.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمصطفى جالل عبدالاله احمد11433

ناجح46.53528.537.524171.5261614.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمصطفى سٌد دروٌش بدر11434

ناجح77604058.537.527333.5161535طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمٌصائٌل كتشنر عاطف جبره11435

ناجح54403037.528.5190301515.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمٌالد نبٌه لمعً رٌاض11436

ناجح78.55036.555.538.525930161534طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةٌسى اشرف لوٌز عوٌضه11437

(307)



ناجح73.545.53641.527.522433141432طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةاحالم ابوالسعود سٌد عبدالعال11438

ناجح69.536.533.54723209.5271514.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةامانى رمضان سٌد هرٌدى11439

ناجح68.5363540.523.5203.533151532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةامنٌه احمد محمد احمد11440

ناجح70453650.533234.5321515.533طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةامنٌه عرابى سٌد عرابى11441

ناجح73.55537.54828.5242.536161433طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةاٌرٌنى رأفت تكال حناوى11442

ناجح7549.536.54824233321314.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةاٌه محمد محمود عبدالمعز11443

ناجح5642.52733.521.5180.529141231طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةدنٌا محمد محمود محمد11444

ناجح53.547.52232.520175.527151130طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةرحمه حنفى محمود ابوزٌد11445

ناجح78.555.53752.535258.5341512.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةساره بدر احمد بدر11446

ناجح7955405538.5267.533161433طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةشهد احمد ابوضٌف محمد11447

ناجح74.5513443.527.5230.530161532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةشهد العربى فراج عمران11448

ناجح75.549.537.552.533248331612.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةصفاء احمد صالح سٌد11449

ناجح48.54722.530.520.5169341610.530طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةعبٌر سٌد خلٌفه زٌدان11450

ناجح525022.53221177.5341711.530طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةفاطمه عمر عبدالعلٌم برعى11451

ناجح62.55227.533.523.5199341711.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةكرستٌنا صالح لمعى غالى11452

ناجح60.546.528382119434171331طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةلولٌان شنوده بخٌت شنوده11453

ناجح72.553.537.55536.5255341712.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمادونا نادى مكنوته عبدالملك11454

ناجح72533741.529.523334171132طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمارتٌنا اشرف حسنى سعدان11455

ناجح685131.549.531.5231.534171432طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمنار محمد خلٌفة محمد11456

ناجح5745274421194341710.531طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمنار ٌاسر فتحً عمران11457

ناجح4540233120.5159.533151231طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمنال مرٌس بطرس بتره11458

ناجح51.5452332.52117328151229طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةنصره ضاحى محمود احمد11459

ناجح4641.522.533.520163.5341511.531طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةنعمه السعودى فؤاد احمد11460

ناجح66.55130.54124.5213.533171431طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةنورهان ناصر خلٌفة عبدهللا11461

ناجح46.53425.532.520158.5331511.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةهاله اشرف محمد حسن11462

ناجح52.552.527332118632161232طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةهٌام فاهم محمد على11463

ناجح7055.53649.529.5240.5331612.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةٌارا سعد احمد محمد11464

ناجح50.54525.53321.5175.5321711.532طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن سلطان سٌد عبدالعزٌز11465

ناجح57.548.532352519828.5161430طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا سمٌر لحظى رزق هللا11466

ناجح50.534.5305131.5197.534181438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ابراهٌم ادهم محمد احمد11467

ناجح59.533.530.549.53020334181538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ابراهٌم حسن محمد حسن11468

ناجح4339.522.53921165311515.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة أبو الحسن طلعت ابو الحسن محمد11469

ناجح4335.52633.521.5159.530161438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ابوزٌد عبدالرازق عمران عفٌن11470

ناجح54.53925.536.525.518131181437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ابوضٌف اعصام ابوضٌف عبداللطٌف11471
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ناجح51.534.525452618232181538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ابوضٌف محمد محمد ٌونس11472

ناجح6235.53241.525.5196.533171538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ابوعلى جمعة احمد ابوخرص11473

ناجح503125.539.524.5170.5281713.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد حسنى لطفى محمود11474

ناجح43.532304225.517336161438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد خالد عبده مرزوق11475

ناجح55.53527.54526.5189.5361712.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد رافت عارف عبدالعال11476

ناجح4134.52740.524167291712.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد رمضان سٌد رمضان11477

ناجح4033.52435.52015328151537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد صفوت احمد عٌد11478

ناجح63.545314431.5215331815.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد عبدالحمٌد احمد حسٌن11479

ناجح77.5603958.539.5274.536181738طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد عبدالحى عبدالرحٌم احمد11480

ناجح453628.54224175.531151638طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد عبدالعال عبدالنعٌم عطٌة11481

ناجح503622.539.52317130151538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد فاٌز قبٌصى عبد الخالق11482

ناجح423423.534.521.5155.5311513.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد محمد احمد محمد11483

ناجح60.537.532.545.530.5206.536171738طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد محمد خلف محمد11484

ناجح413422.532.52215231181437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد محمدٌن عٌد محمدٌن11485

ناجح75.5584058.53827039171837طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد محمود معتوق محمود11486

ناجح7452385736.5257.538171837طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسالم حسٌن محمود عل11487ً

ناجح5946.53248.533219361716.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسالم عبد الحكٌم عبد اللطٌف سٌد11488

ناجح403020302014020101037طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسالم عبد هللا مناع زغابى11489

ناجح735434.54535.524233171338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسالم محمود عبدهللا عبدالنعٌم11490

ناجح6151.53040.524.5207.526171338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسالم ممدوح عبداللطٌف ابراهٌم11491

ناجح685131.55236238.534.5181638طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اندرو عبد المالك نعٌم ابراهٌم11492

ناجح41.534233120.515030181537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة بخٌت ابراهٌم محمد بخٌت11493

ناجح62.5463438.524.5205.5331712.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة برسوم ٌوسف لطفً عطوان11494

ناجح47.539.525.53927178.5341713.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة بشار ٌاسٌن محفوظ احمد11495

ناجح72.55639.558.539.526635171837طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة بهاء احمد خلف هللا خلف11496

ناجح6139.5304530.520633171338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة توماس اٌلٌا سامً قلدس11497

ناجح564526.53927193.533171538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة جرجس كرمً جاد جورج11498ً

ناجح423822.535.523.5161.5311713.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة حازم انور محمد سعد هللا11499

ناجح5246.5364430208.5371613.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة حازم خلف علً عطٌة11500

ناجح50.542263722177.5361715.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة حسام حسن عبدالعال حسن11501

ناجح48392439.521.5172381513.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة حسن طه عباس سٌد11502

ناجح64493544.527.5220391512.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة حسٌن علً جابر محمد11503

ناجح71.555.53953.533.525339151438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة حماده ممدوح ابو ضٌف عباس11504

ناجح5341.5253924182.5391613.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة حمدى احمد حنفى محمود11505
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ناجح4233.52531.52015238151438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة حمزه جمٌل محمد عفٌن11506

ناجح4133.522.5352115337151338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة خالد محب محمود عل11507ً

ناجح583828.54222188.539151338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة خالد محمد فاٌز عبد الوهاب11508

ناجح46.532253721161.538151438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رجب عارف حسن عفٌن11509

ناجح443622.53420156.5351512.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رمضان عبد العال فرغلً عل11510ً

ناجح4837.531.53421.5172.539161537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رمضان محى الدٌن كامل عبد العلٌم11511

ناجح75.5554054.539.5264.534.5171437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رومانى سعٌد حكٌم سعٌد11512

ناجح533730.53422.517736171537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رٌمون راضً لمعً مقار11513

ناجح5237.5303422175.537161537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة زكرٌا عبد الوكٌل ٌاسٌن مرسى11514

ناجح72533653.535249.536161337طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة زٌاد محمد احمد خالف11515

ناجح51363031.520.5169361513.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة سالمه صابر محمد احمد11516

ناجح51453233.521.518336151538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة سٌد حسن سٌد عباس11517

ناجح49.535263321164.538151238طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة سٌد عبد الحفٌظ بخٌت ضاحى11518

ناجح4535253220.5157.5371513.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شرٌف ابو العال محمد محمد11519

ناجح423522.531.52015130.51613.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شنوده عطٌة عدلً متى11520

ناجح5931.52832.521172371613.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة طارق دسوقً جادالكرٌم عبد العزٌز11521

ناجح4534.528.534.521163.5391513.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة طلعت محمد ابراهٌم احمد11522

ناجح78.56038.55638.5271.540171637طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة طلٌبه محسن شحاته سالمان11523

ناجح65.540343729.5206361616.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة عادل نادي عوض بخٌت11524

ناجح58353135.521.518136151437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة عبد الحمٌد محمد حسن عبد الحمٌد11525

ناجح5435303122.5172.540151438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة عبدهللا على محمد عبد العال11526

ناجح644831.53928.5211391613.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة عبدالناصر احمد طه محمود11527

ناجح73.5513850.535.5248.5391715.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة عثمان مجدي عثمان خلف هللا11528

ناجح5638343522.5185.5361513.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة عدوي عاطف محمد محمد11529

ناجح47.531.52530.521155.537151338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة عصام حسام صابر ابو رحاب11530

ناجح4633233121.5154.536151337طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة على ادرٌس على حجازى11531

ناجح513527.532.522.5168.5371613.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة على حنفً محمود عل11532ً

ناجح4433.525.531.522156.5371513.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة على محمد على محمد11533

ناجح54.5342438.52217337151438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة عمر عبد النبى محمد محمد11534

ناجح49.5363347.52218839161437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة عمرو انور سٌد سالم11535

ناجح51.533.530.535.52117233.51613.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة فادى رومانً لمعً مقار11536

ناجح76.560405940275.5381716.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة فادى عطاهلل عبد المعز عطا هلل11537

ناجح47453039.527188.5311513.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة فادي نادي نصحً رٌاض11538

ناجح50.539.53035.520175.531.5151538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة فكري مرقص فكري حبٌب11539
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ناجح4935.52835.520.5168.538161338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة فٌصل عبدالرؤف حسانٌن سٌد11540

ناجح543834.539.520.5186.535.51512.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة كرم عبٌد توفٌق غالى11541

ناجح4741.53038.520.5177.531.5151338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة كرٌاكوس نصحً عزٌز جٌد11542

ناجح57.540323824.519237161337طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة كرٌم احمد حسنى محمد11543

ناجح4836.526.53520.5166.5371512.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة كرٌم خلف سٌد محمد11544

ناجح46.534.5303721169361613.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة كرٌم سٌد خلف هللا محمد11545

ناجح48.537.5334522186371715.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة كرٌم محمد سٌد محمد11546

ناجح4636.532.540.522177.537171538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة كرٌم محمد عبد الرحٌم غالب11547

ناجح72.553.537573525537171538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد ابوالقاسم ابوضٌف ابوالقاسم11548

ناجح40362632.520154.536151038طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد احمد احمد عبدالرحٌم11549

ناجح6638343823199341713.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد احمد عبد الفتاح احمد11550

ناجح6137.532.535.524190.537181538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد احمد عثمان خلف هللا11551

ناجح67.54933.536.528214.538171638طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد احمد محمد احمد11552

ناجح51.536.525.53420167.529161237طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد اٌمن محمد سلٌمان11553

ناجح423428372416533171437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد حارس فرغلى سٌد11554

ناجح52.543314227.5196311613.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد خلف عبد الستار خٌر11555

ناجح483925.532.528.5173.534161238طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد خمٌس عبدهللا خمٌس11556

ناجح42.539.526.533.524166301613.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد رشاد محمد محمد11557

ناجح44.535.52733.523.5164311512.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد سعٌد عارف سعٌد11558

ناجح6036273323.5179.5361611.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد سٌد خلٌفه سٌد11559

ناجح56.5412833.526185331512.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد عامر حسن عامر11560

ناجح41.537.525332316027151338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد عبد الباسط محمد عل11561ً

ناجح61.535.527.536.530191331613.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد عبد الجلٌل عبد الجٌد عبد الجلٌل11562

ناجح5139.52739.527.5184.533171237طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد عبد العال مصري سٌد11563

ناجح60.54225.54127.5196.534161437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد عبدالمولى عبدالعال محمد11564

ناجح523927.538.526.5183.5361615.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد عبدالناصر محمد احمد11565

ناجح47.5412835.528.5180.533151237طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد عفان سنوسى خالف11566

ناجح45.539.528312617030151438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد غندور السٌد رضوان11567

ناجح44.541263325.517031171338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد فتحً عمران قبٌص11568ً

ناجح69.5503547.53423639161538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد كمال قبٌصى عبد الخالق11569

ناجح4445.530.5363018636151438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد ماهر محمد محمد11570

ناجح4437.5304022.5174331511.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد محمد ابو الحسن محمد11571

ناجح53.541.530423019730171338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد مختار سٌد عباس11572

ناجح54.54230.5413019833151338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمود ابوزٌد مسعود عبدالرحمن11573
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ناجح43.534.52633.523.516131151337طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمود عابدٌن محمود سلٌمان11574

ناجح47.539.528.53326.5175301612.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمود عبد الحكٌم محمد عبد الحافظ11575

ناجح5140.528.53630.5186.5331712.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمود عبد الحكٌم محمود عل11576ً

ناجح463423.53722162.5291713.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمود عبدالمعبود محمود محمد11577

ناجح4740.53237.5261833015.512.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمود على ابراهٌم باشا11578

ناجح7153375134.5246.5361715.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمود محمد احمد عالم11579

ناجح45.537.5243523.5165.530171338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مروان عبدالمنعم ابراهٌم حسن11580

ناجح74.54536.5523324135161538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مصطفى عبدالناصر معتوق محمود11581

ناجح564528.54425198.5381715.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مصطفى مجدى حسٌن متول11582ً

ناجح79.557.5375332.5259.539171738طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مصطفى محمود احمد السٌد11583

ناجح51.540.524.53423.517431171437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مصطفى محمود محمد عبد العال11584

ناجح61.548.528.540.526205351613.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مصطفى هاشم صابر ابو رحاب11585

ناجح5447.53640.525.5203.538161537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مكاري جاد عطا هللا جاد11586

ناجح78.558.539.554.537.5268.537171637طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مكارٌوس اٌلٌا راضً رزق هللا11587

ناجح49.538.525.53728.517937171438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة منتصر محمد بخٌت على11588

ناجح4435.52434.523161351612.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مهند محمد عبد العلً عبد الموجود11589

ناجح674733.54030217.533.51713.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مٌالد ٌوسف عطٌة ٌوسف11590

ناجح42.536273325163.535161438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مٌنا صبرى لطفً رٌاض11591

ناجح40352436.521.515733161238طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة نور سٌد احمد محمد11592

ناجح5235.525.53624.5173.534151538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة نورالدٌن مرتضً عبد الصبور رمضان11593

ناجح44.530243721156.532151238طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة هارون على ابوعلى عبدالعال11594

ناجح5538263924.5182.535151337طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة هشام عباس ابو الغٌط عباس11595

ناجح41.534.525.532.521.5155.5351511.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة هشام عباس احمد عباس11596

ناجح52.549.531.53524.5193361515.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ولٌد ابوزٌد ابراهٌم باشا11597

ناجح4245.5323323175.535151438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ولٌد احمد عبد اللطٌف عل11598ً

ناجح58.535263324.517736161338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ولٌد صالح خلف فرغلى11599

ناجح42.534.524.53322.5157281511.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌحى ابو ستٌت على عبد هللا11600

ناجح4534.523.533.522.5159271612.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌحى غانم محمد احمد11601

ناجح47.532243723.516428161238طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌسري عبد الرحمن احمد محمد11602

ناجح51.53125.53721.5166.5291713.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌسى جورجى جاد جورجى11603

ناجح733633.54130213.537171438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌسى سامً ناجح خلف11604

ناجح6137.525.537.524.518631161537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌسى كمال فخري عوض11605

ناجح4532.524.5332215725161537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌسً مرقص لبٌب فهٌم11606

ناجح4232.522.534.521.515330151238طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌوسف شعبان محمد عبد العال11607
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ناجح703626.545.530208311813.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌوسف لبان عبد الجٌد نخلة11608

ناجح61.534.5253827186261712.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احسان حسن على محمد11609

ناجح6638.53043.526.5204.530171438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ازهار هانً احمد عل11610ً

ناجح77.560395839273.539181938طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة استٌر زكرٌا بارح بولس11611

ناجح72.5573853.533.5254.5321617.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسراء احمد محمد تمام11612

ناجح60.53223.534.522172.528161338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسراء رجب هاشم فواز11613

ناجح66.545.527.54226207.533171538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسراء عبد العال مصري سٌد11614

ناجح71.549.538.545.533.5238.534161637طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسراء عصام سٌد محمد11615

ناجح73.55438.550.537253.5321616.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسماء حسٌن سلٌمان حسٌن11616

ناجح654530.545.53021630161437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسماء رافت عارف عبد العا ل11617

ناجح695234.546.535.5237.5331616.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسماء سالمان محمد عبدالرحمن11618

ناجح55.5322534.523.5170.525171338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسماء شعبان خلف ٌوسف11619

ناجح45.53220.5322215226161338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسماء صالح رمضان عبد الرحٌم11620

ناجح71.55337.55437.5253.5301716.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسماء عبد الوكٌل خالف عبد السٌد11621

ناجح67.540323428.520230181738طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسماء محمد فاوى تمام11622

ناجح6553.53244.526.5221.528171638طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسماء محٌى حسن عبدالرحمن11623

ناجح463321.530.520.5151.523161338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة امل مجدي سٌد عل11624ً

ناجح464531.53723182.5261616.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة امله مٌالد فؤاد نصٌر11625

ناجح76573752.538.526134171738طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة امٌره سعد هللا مصطفى على11626

ناجح55.53222.535.523168.530161537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة انتصار محمد بخٌت على11627

ناجح7857.5405739.527232171737طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اٌمان قدرى احمد حسٌن11628

ناجح5039.524.535.522171.526161437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اٌمان محمد حسن خالد11629

ناجح5440.527.536.523.5182321615.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اٌه خالد عبد العزٌز سٌد11630

ناجح7959.5385938273.5321717.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة آٌه عبدالراضى على سٌد11631

ناجح7545.5345731.524331171738طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة آٌه عبدالستار برعى سلٌمان11632

ناجح74.552.53758.536.5259341717.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اٌه عبدالعال محمد حسن11633

ناجح7859.54059.539.5276.5351716.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة آٌه محمد سٌد حجازى11634

ناجح48.534.522.531.520.5157.5261512.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة آٌه محمد عبدالعال مهران11635

ناجح7353.5385437.525633171638طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اٌه محمد محمود احمد11636

ناجح47.53625.534.523.5167281515.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ثناء حسن محمود عبد الواحد11637

ناجح654023.546.530.5205.5331715.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة حبٌبه محمد عاطف مرزوق11638

ناجح7759.53959.538.5273.535161437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة حسناء حمدى عبد العزٌز انس11639

ناجح48.531243420.515829151337طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة دالٌا احمد ابو العال عبداللطٌف11640

ناجح6845.53045.528217311712.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة دالٌا حسن احمد عمران11641
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ناجح7242.528.5433121734171438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة دعاء مختار خلف عبدالرحمن11642

ناجح473421.53322157.529151238طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة دنٌا جمال عبد العزٌز محمود11643

ناجح57.535.52435.523175.5321611.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة دنٌا محمد محمود عبدالواحد11644

ناجح68.5362834.52519233171138طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رانٌا امام على عبدالجواد11645

ناجح543222.536.522.5167.532161138طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رحاب حنفً احمد سٌد11646

ناجح8060406039.5279.5361613.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رحاب شعبان عبد الحفٌظ محمود11647

ناجح66.53423.53423181311710.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رحمه عرفات عبد الصبور رمضان11648

ناجح6736.5233327.5187331712.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رحمه فنجري رمضان سٌد11649

ناجح52.53223.531.521160.528171637طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رفٌدا فتحى احمد محمد11650

ناجح7858384137252331716.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رٌهام احمد سٌد بخٌت11651

ناجح73.542.534.542.53422732161538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة زٌنب حسن عبد الحمٌد احمد11652

ناجح54.535.5233324.5170.528171138طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة زٌنب شعبان محمود سلٌمان11653

ناجح7139.53042.531.5214.534171538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة زٌنب عبدالناصر عبدالرازق سٌد11654

ناجح56.532.5233727176291713.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة سالمه عٌد فاوى تمام11655

ناجح73.557395235256.532.51815.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ساندى نبٌل لطفً بٌباوى11656

ناجح6738.526.5342318933171538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة سعاد حسنى محمد عبدالرجال11657

ناجح584026.539.52418829161738طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة سعاده بخٌت عبد العال عبد السٌد11658

ناجح56.534.52634.523174.532161638طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة سماح خلف حسانٌن محمد11659

ناجح59.533.52431.523171.5311613.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة سهٌر محمد صادق عبد هللا11660

ناجح64.538.526.537.523.5190.530161337طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة سوزان سٌد محمد عبد هللا11661

ناجح48.530.5243121.5155.524151538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شاهندا عاشور عبدالمنعم خلٌفه11662

ناجح5431.5253320.516430161338طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شروق عبد الصبور عاطف محمد11663

ناجح43.530.521.530.52014624151538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شرٌن بدرى عطٌه محمد11664

ناجح58352430.522.517034171638طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شرٌن محسن السٌد رضوان11665

ناجح65.53325.532.521.5178311715.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شهد احمد محمود عبد الواحد11666

ناجح43.5322231.520149281513.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شهد شعبان أدم عبدالنعٌم11667

ناجح51312230.520154.5251513.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شهد عبد العال حسن سٌد11668

ناجح774538.54532237.535151438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شهد عبد الوكٌل محمود عل11669ً

ناجح503322.532.520.5158.527151438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شٌماء جمال محمد عٌد11670

ناجح57342431.521167.5301715.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شٌماء حنفً محمود عبد الواحد11671

ناجح6435.5233221.517626151537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شٌماء خالد خالف صادق11672

ناجح63.545.5263922.5196.526151437طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شٌماء عباس ابو الغٌط عباس11673

ناجح47.53425.5302015725151337طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة صابرٌن ضاحى قاسم سٌد11674

ناجح56352531.521.516929161337طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة صابرٌن محمد احمد محمد11675
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ناجح67.53828.53923.5196.532171538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة صباح ٌسرى احمد محمد11676

ناجح78574058.540273.535161538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة علٌاء عمران احمد عبد الرحمن11677

ناجح64.538283524189.5311715.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة غاده عالء محمد احمد11678

ناجح5337233521.5169.530151538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة فاطمه احمد معتوق محمود11679

ناجح7553305027.5235.5331715.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة فاطمه شعبان ٌوسف محمد11680

ناجح664623.54528208.530161637طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة فاطمه عبد السمٌع محمد ابراهٌم11681

ناجح57.535.522312116725161637طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة فاطمه محمد سعد محمود11682

ناجح70.54133.54637.5228.533171537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة فرحه رفعت ابو الغٌط عباس11683

ناجح42.53826.5412617434161637طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة كرستٌنا صبرى عزٌز معوض11684

ناجح74553755.535256.5341717.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة كلثوم محسن محمد محمود11685

ناجح513223332116028171538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة لمٌاء محمد ثابت عبد هللا11686

ناجح4436.5233824165.5331613.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مادلٌن سمٌر وهٌب نور11687

ناجح634125.540.526.5196.534171538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مارتٌنا جمال جاد جورج11688ً

ناجح63.540.5273930200331615.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مارٌان مرقص لطفً عطوان11689

ناجح523528402618134181638طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مارٌنا لبٌب زكً بخٌت11690

ناجح634528.545.528210351716.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مروه خالد خالف صادق11691

ناجح79.559.5405739275351816.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مروه ٌسري علٌش محمود11692

ناجح74.55337.552.538.525634181837طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مرٌم اشرف نصر عزاز11693

ناجح806039.55838.5276371817.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مرٌم سٌد سعٌد سلٌمان11694

ناجح59.5452638.524.5193.5341615.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مرٌم عٌد سعٌد جرجس11695

ناجح774939.550.538254331618.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مرٌم نسٌم ثابت جرٌس11696

ناجح70.542254531.5214331715.537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ملك جمال خلٌفة عباس11697

ناجح6140.530.545.530.520831171537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة منار رافت محروس عبد العال11698

ناجح55.53122.534.521.516530161537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة منار محمد احمد سٌد11699

ناجح50.539.5223822.5172.531171638طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة منه ابوزٌد محمد حماد11700

ناجح755531.55435.5251381816.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ندا رمضان محمد عبدالرحمن11701

ناجح77.55839.56040275351717.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ندى جمال طه محمود11702

ناجح54.540.522322317230161538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ندى سٌد محمد احمد11703

ناجح4737.52434.520.5163.532151538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ندى محمد حسن عبدالرحمن11704

ناجح6540.53443.52520836161737طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة نرمٌن رشاد عبده سٌد11705

ناجح4537.52740.52317331151537طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة نرمٌن عنتر عاطف محمد11706

ناجح723632413321436181837طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة نعمه سلٌمان محمود سلٌمان11707

ناجح68.5523346.53023035181838طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة نورا فتحى احمد حجازى11708

ناجح62.55131.539.523.5208401618.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة نورهان حسنً احمد سلٌمان11709
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ناجح70.5452838.52821033171938طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة هاجر ممدوح بخٌت عبدالعاطى11710

ناجح56.5453137.523.5193.536181538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة هاله احمد عبد اللزٌم عبد الاله11711

ناجح6245.53442.528.5212.5371718.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة هاٌدي عبد الراضً عبد الرازق قبٌص11712ً

ناجح55452635.522183.5301616.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة هدى مصطفى رضوان عطٌه11713

ناجح634727.534.522194341715.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ورده حمدى خلف هللا السٌد11714

ناجح50.548.5263521181281717.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ورده عبد الشافً حسٌن احمد11715

ناجح453423.53520.515827151538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة وفاء محمد سٌد بخٌت11716

ناجح52.54528.539.522.518832181838طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة والء بخٌت عبدالعال عبد السٌد11717

ناجح55.53622.53320.5167.530181438طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن جمال صادق عبدهللا11718

ناجح70.54531.5383221736171538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌاسمٌن محمد محمود عبدالعال11719

ناجح58.54526.53824.5192.5331815.538طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌوستٌنا حرجس شوقً سلٌمان11720

ناجح63342245.521185.530171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةأبانوب جمٌل سٌد سلٌمان11721

ناجح43.532.521.53721155.5271713.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةإبراهٌم مختار عطٌة عبد الاله11722

ناجح48.530203320.515226171039طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةابو لٌلة عثمان ابو لٌلة عثمان11723

ناجح4838.52433.52016430181239طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةأحمد عمران شحاته أحمد11724

ناجح765334.55236251.536171239طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمد عبدالرحمن11725

ناجح58352231.521167.5351713.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاشرف هانً شاكر حسٌن11726

ناجح46.53322.53322157291713.538طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةامجد مٌالد سامى ابراهٌم11727

ناجح603623.53524178.532.51613.538طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةامٌل صبرى عوض فلتس11728

ناجح45.532.522.53221153.5301611.538طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاٌهاب رفاعً عبد هللا محمد11729

ناجح6134.52333.52017232.51713.538طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةبخٌت عادل عبدهللا عجاٌبى11730

ناجح73.554.540563926333.5181539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةبسام أسامه عز بخٌت11731

ناجح75.554.537.552.537.5257.534171639طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةبٌتر كرم فتحى زخارى11732

ناجح4934.52445.522.5175.528171339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةتوماس عزت شوقى جوٌد11733

ناجح72.54533.55034.5235.5311613.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةجرجس رومانى كرمى ملك11734

ناجح4733.52341.52416928151339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةجرجس عنتر عاطف خلٌل11735

ناجح50.533.521.532.52115926151239طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةحسن حسٌن احمد محمد11736

ناجح4931.5223320.515627161139طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةحسن عطٌه حسن ابو زٌد11737

ناجح69.542.528.540.528.5209.536171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةحسٌن حارس عبدالعظٌم كامل11738

ناجح61392639.527192.535171439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةحماده عبدالرازق خلٌفه احمد11739

ناجح4532.521.530.521150.528151237طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةحماده محمد احمد على11740

ناجح573626.535.52417932171537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةخلف عبد الرحمن شحاته قاسم11741

ناجح4940.52435.52417332.5171537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةخلٌل الٌشع حبٌب خلٌل11742

ناجح57.535253325175.532171337طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةدروٌش محمد محمود دروٌش11743
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ناجح46.53425.5342516529161337طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةرأفت مجدي خلٌفة أحمد11744

ناجح68.541.536.548.53623132.5181437طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةرامز مفٌد عاطف نجدى11745

ناجح47.532.52433.523160.528161437طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةرمضان محمد عبد الجواد سلٌمان11746

ناجح45.5322434.52315930151637طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةزٌاد احمد ثابت احمد11747

ناجح503323.53323.516325151537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةزٌاد عطٌه أحمد عمر11748

ناجح56.533233122165.527171337طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةسعد أبوالسباع عبدالحمٌد على11749

ناجح4434243321.5156.530131537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةسٌد احمد محمد عمران11750

ناجح46.533.5223222.5156.524151437طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةسٌد هدٌة خلف هللا محمود11751

ناجح48.534263422.516532151537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن أحمد عبد العلٌم محمود11752

ناجح4732.52434.523.5161.5311512.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعبدالحمٌد محمد عبدالعزٌز موسى11753

ناجح76.557.540573927038171534طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعبدهللا عواد محمد عوض11754

ناجح63.538.53040.529201.531.5161337طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعدلى ممدوح عدلى عزٌز11755

ناجح43.53121.531.522149.531151237طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعزوز اسماعٌل حسنً حسٌن11756

ناجح483320.53320154.528151339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعالء اشرف عبد النعٌم احمد11757

ناجح57.539283421.5180321613.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعلى عبدهللا ابراهٌم خضر11758

ناجح5335.530.5342317632171339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعلى عمادالدٌن على حسن11759

ناجح50.5352433.520.5163.5301513.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعلً حربً محمود عبد العال11760

ناجح5336.5253321168.534151539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعلً حمٌد معز عبد اللطٌف11761

ناجح403020302014020101039طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعلً محمود عبد الحافظ مهن11762ً

ناجح50.538.5253321.5168.532131439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعمار ناصر أبراهٌم رمضان11763

ناجح493624.535.521.5166.529161439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعمران عبدالعال عدلى محمود11764

ناجح44.53723.5352016032151339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعمرو سٌد احمد سٌد11765

ناجح53352432.521165.530.51313.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةفادي انطنٌوس نظٌر جٌد11766

ناجح52342431.520161.528141439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةفارس أدهم عمر ابو حجازى11767

ناجح6335.52833.521.5181.532.51613.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةكرٌم رومانى عبدالسٌد شحاته11768

ناجح54362433.521168.5291513.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةكساب بدرى مكاوى سٌد11769

ناجح5639.524.534.523177.534151339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةكمال ابوعقٌل محمد نسٌم11770

ناجح68.54735.549.534.523532161539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةكٌرلس جمٌل لحظى سٌدٌن11771

ناجح5737.52537.52418131.5151539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةكٌرلس هانى حبٌب فهٌم11772

ناجح59.53622.540.526.518529.5151539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمارٌو بخٌت ابراهٌم عجبان11773

ناجح54.533.523.53321.516631151439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد ابو العال حسانٌن سٌد11774

ناجح57.538243721.517831151539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد أبودهب محمد محمد11775

ناجح52.536.523.535.52217034171439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد امٌن محمد سٌد11776

ناجح483523.53421161.529151439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد بخٌت علً سٌد11777
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ناجح503621.53221160.5301413.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال مصطفى سلٌمان11778

ناجح4934.523.5302015723131439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد خمٌس أحمد عبدالرحمن11779

له دور ثان00000020101039طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد رضوان جاد الكرٌم حجازي11780

ناجح48.533.522.53120.5156301313.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان محمد احمد11781

ناجح73.55533.548.535.5246341513.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد ضٌاء الدٌن عبدالوهاب عبدالاله11782

ناجح4534.5223221.5155281313.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالحمٌد مصطفى سٌد11783

ناجح443222.53420152.528131239طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالهادى ٌحٌى مهران11784

ناجح6541.531.54030.5208.536131339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد على عز الدٌن محمد عبدالرحمن11785

ناجح4931.521.53221.5155.5351512.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد عمر عبد الاله عبد العل11786ً

ناجح583931.535.521.5185.532131439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد محمد احمد عبد الجٌد11787

ناجح48.533.521322015529121339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر ثابت أبوزٌد11788

ناجح5737.5233422.5174291512.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمود بدرى محمد ابوزٌد11789

ناجح50.53623.53321164311312.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمود حسن محمد عبد العال11790

ناجح43.53523.531.521.515530141439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمود عبدهللا محمد محمود11791

ناجح4733.525.531.524.516228151439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد شحاتة حجازي11792

ناجح563927.535.52618432141339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد على مرجان11793

ناجح4133223121.5148.529141239طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمود ممدوح جاد الرب حفن11794ً

ناجح53.532233222162.533131339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمراد رومانى لحظى شحاته11795

ناجح46.532.521.53321154.531131339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمصطفً ادم عبد الاله محمد11796

ناجح6336.53034.522.5186.532151339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمؤمن عزت وهٌب خوٌضة11797

ناجح7145.5284534223.534151439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمٌنا الفً نجٌب سمور11798

ناجح60453138.530.520534171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمٌنا عادل ماصخ حنس11799

ناجح523526322316833151539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةنادر فاٌز تامر وهبة11800

ناجح6852.53048.526.5225.533.5161339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةهانً محروص امٌن قلدس11801

ناجح45.53621.53220.5155.533151439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةٌسى عزٌز وهٌب عوٌضة11802

ناجح613925.534.52418431.51613.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةٌوسف صابر خلف هللا شحااته11803

ناجح443223312015031.5161439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةٌوسف ظرٌف باسٌلى اسطفانوس11804

ناجح4832.53032.520.5163.5311513.538طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةٌوسف عبد الباسط محمد ابو زٌد11805

ناجح60.545304923.520831.5161438طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةٌوسف عوض مالك عوض11806

ناجح68.550.534.55229.523532.5171438طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةٌوسف فواز ٌوسف مرجان11807

ناجح77.546.539543825532171438طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاسراء حلمى محروس ابو زٌد11808

ناجح6741304523.5206.5361813.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاسماء ابوزٌد خضٌرى ابوزٌد11809

ناجح5035.5263424169.526161339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاسماء جابر عبدالرحمن عمر11810

ناجح5433.52533.52116732171239طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاسماء محسن ابو الفضل محمد11811
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ناجح5736.5213621.5172311713.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاصاله ٌاسر بخٌت عبدالرحمن11812

ناجح786038.559.539275351715.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةأالء محمد عمر طوسون11813

ناجح58.536.52534.523.517832.5181439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةأمال وصفى نصحى ادٌب11814

ناجح64.535283724188.533181239طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةامل رمضان محمد سالمان11815

ناجح5732.524.537.522173.531171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةأمنٌه مرجان قمصان رٌحان11816

ناجح5238.52636.521174331712.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةأمٌرة طه عبدالرحمن ابوالمجد11817

ناجح8055.54053.538267371712.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةامٌره عبدالحافظ سٌد عبدالحافظط11818

ناجح8058.54059.539.5277.536171437طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةامنٌة شعبان منصور محمد11819

ناجح64.534.524.533.52117832151437طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةانجً محمدٌن عبدالمجٌد محمدٌن11820

ناجح5338223421168311513.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاٌات الصباحى عبدالسمٌع عبداللطٌف11821

ناجح71.548.535563524631.5181637طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاٌرٌن زكرى عطاهلل عطا11822

ناجح74.5543947.537.5252.533.5171637طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاٌالرٌا نزهى عبد المالك سلٌمان11823

ناجح4934.52232.521.5159.530161337طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةآٌه احمد مصطفى سٌد11824

ناجح6039.5303925.519431171537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةبسنت صالح عشم مزٌون11825

ناجح543525.53223169.532171537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةبسنت محمد عبدالقادر عبدالاله11826

ناجح5335.526.5362217333181537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةجاكلٌن رفعت رفائٌل جٌد11827

ناجح573426.53222171.533171537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةحنان جمٌل خلٌل زخارى11828

ناجح4934.52231.520.5157.532161537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةدالٌا خٌر سنادة سدراك11829

ناجح5434.525.5332016730171537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةدعاء خالف ابوالفضل محمد11830

ناجح5436243520169311813.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةدنٌا جمال سمرى حبٌب11831

ناجح53.53224.532.521163.5311613.534طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةدنٌا عز عبدالعال حسٌن11832

ناجح6136.5273922.5186341713.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةدنٌا علً حامد حماد11833

ناجح58.535.526.53622178.5321813.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةراندا رومانى لحظى شحاتة11834

ناجح55332531.521.516632151439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةراندا مكٌن بشاي عوض11835

ناجح5635.525.534.521.517334171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةرانده حسن محمد عبد العال11836

ناجح72.55436.5503424735171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةرانٌا عالء عطٌه محمد11837

ناجح6034.525.532.522.517534181539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةرباب عز حسن سٌد11838

ناجح583527.534.52518034171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةرفقه عاطف عبدالسٌد جٌد11839

ناجح58.537273724183.532181439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةرٌموندا واصف جورج حناوي11840

ناجح7652.5405136255.535161439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةساره سعد ثابت محمد11841

ناجح543523.534.52116829171339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةسحر حفنى عبدالعال حفنى11842

ناجح49.53523.535.520.5164291711.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةسماح أنور أحمد حسٌن11843

ناجح61.536.53239.523.519333151539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةسماح انور عبد الرازق حسن11844

ناجح54.54226.536.521.518132171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةسماح محمد خلف سلٌمان11845
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ناجح73.5453654.537.5246.533.51615.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةسها اسحق سعٌد مقار11846

ناجح41.535.522.53220151.5301512.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةسهام جالل سٌد هٌكل11847

ناجح614130.545.523.5201.5351715.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةسوزان حنفً نص عبد الرحمن11848

ناجح78.560406040278.5361815.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةشاهندة حسٌن محمد عبد الفتاح11849

ناجح62.540334831.521537171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةشهد سٌد خالف عبدالسٌد11850

ناجح78.559.539.55735.527035151539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةشٌماء اسامه عبدالقادر عبدالاله11851

ناجح78.556396039272.5351712.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةشٌماء عبد المالك موسى محمد11852

ناجح65433045.527210.534171339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةصابرٌن محمد محمود صالح11853

ناجح67.536.531.54027202.534181539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعبٌر محمد حسن فرغل11854ً

ناجح67.54630.536.526206.535161539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعلٌاء حمدى على سلٌمان11855

ناجح62412736.525191.535171439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعلٌاء محمد عمر سٌد11856

ناجح54342334.521.516729151439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعلٌاء محمد فرغلً ٌوسف11857

ناجح4530.5213020146.5321613.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةغاده رجب احمد حسن11858

ناجح64.53523.536.522181.5321612.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةفاطمه احمد خلف هللا محمود11859

ناجح6236.52335.523.5180.536151439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد عبدهللا عبدالنعٌم11860

ناجح553321322016131181239طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد مصطفى أحمد11861

ناجح513321.531.52015732171339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةفرحه ثروت محمود عبدالسمٌع11862

ناجح62.54527.539.525.520039171739طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةفرحه محمد شحاته مصطفى11863

ناجح704021.53524.5191321713.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةلمٌاء عالم عبداللزٌم عبدالاله11864

ناجح633722.53423179.530181539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةلٌلى حسام محمد سٌد11865

ناجح58.537233322173.533181439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةلٌلى عصام سٌد محمد11866

ناجح553421.53320.516426181639طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمادونا خالف شحاته ساوٌرس11867

ناجح7340.527.544.527212.529.5171839طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمارٌان مجدى معوض بخٌت11868

ناجح7660386039.5273.5371816.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمارٌة منصور لحظً سٌدٌن11869

ناجح74.547.531.547.531.5232.532171839طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمارٌنا ابوالخٌر سعٌد حصاوى11870

ناجح58.53623.5332117226181639طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمارٌنا جرس راضى جرس11871

ناجح71.547.52747.530.522431.5171639طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمارٌنا شاذلى زكرى جندى11872

ناجح51.533233220.5160261715.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحاسن بدري مكاوي سٌد11873

ناجح6233.5223622.5176351812.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمرفت سٌد عمران خلف11874

ناجح55332234.521165.5301710.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمرٌم أمٌن سٌد عبدالسٌد11875

ناجح7136.53043.52921033161239طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمرٌم رشدى شندى شنودة11876

ناجح6332.522.532.520.5171301815.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمرٌم نعٌم مٌالد صابر11877

ناجح49.53322.53421.5160.5271712.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمفٌدة جمال عباس محمد11878

ناجح58322132.521164.529171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمنار محسن حسن احمد11879

(320)



ناجح6136.5213221.517232171439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمنال محى ابوضٌف محمد11880

ناجح64342440.524.518732181439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمنه كرم صادق شنودة11881

ناجح613622322017132.51711.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمٌرنا أٌمن فوزى دانٌال11882

ناجح6431.525.544.526.519233151538طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمٌرنا واصف سلٌمان طهران11883

ناجح57352133.521.516829161338طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةناهد حمدي محمود أبوزٌد11884

ناجح493420.53120154.5291513.538طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةنجالء رأفت أحمد عمران11885

ناجح796039.56039.527836181638طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةندا صالح مصطفى ابوهانى11886

ناجح51.536.5223525.5170.534171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةندا عبدالحمٌد مصطفى سٌد11887

ناجح613321.53424173.531171539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةندى على معتصم محمد11888

ناجح523626.53320.516830151339طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةنسمة أحمد شحاتة أحمد11889

ناجح6037.52736.523.5184.530151539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةنفوسه محمد شحاته سٌد11890

ناجح71.54030.5432721232161439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةنهله حسٌن محمد عبدالعزٌز11891

ناجح64.536.52230.523176.5321612.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةنورا جمال فاٌز عطٌة11892

ناجح7445315431235351611.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةنورالهدى محمود باهى محمود11893

ناجح59.538.5213322.5174.535161439طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةنورهان عبد الحافظ محمد ابراهٌم11894

ناجح53.535.520.53220161.5281711.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةنورهان عبدالرحمن أبوالمجد رستم11895

ناجح52.530.5213220156271612.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةنورهان عطٌة باهج سٌد11896

ناجح61.533.521.53321.517133171337طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةهاجر على حسٌن رشوان11897

ناجح543521.531.521.5163.5331813.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةهاجر علً احمد عل11898ً

ناجح664025.54426.5202341713.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةهدى عاطف حسٌن على11899

ناجح77.560406039.5277341815.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةهٌالنه وجدى معوض بخٌت11900

ناجح74.5583848.538.5257.5351615.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةوالء محمود عبدالعزٌز عبدالغفار11901

ناجح50.532233220.515830.51513.537طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن طلعت بخٌت سدراك11902

ناجح623625.532.522.5178.5331515.539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن فاٌز تامر وهبه11903

ناجح65.537.532.55029214.533161539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةٌسرا شحات محمد عل11904ً

ناجح6333.5284423.519234.5161539طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا رومانى راشد شنودة11905

ناجح59.530.52438.524176.529.5151438طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىأبراهٌم مصرى أبراهٌم عبدالمسٌح11906

ناجح49.536.524.535.522.5168.532151437طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىاحمد علً عبد الراضً سٌد11907

ناجح43.53323.533.520153.5311412.537طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىأسحاق نعٌم فكري جوٌد11908

ناجح6233.53540.53020130.5141436طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىاشرف شانودى حناوى بولس11909

ناجح66.536.53342.532.521131141238طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىأشعٌاء حلٌم انور لوس11910

ناجح59.535.52432.521172.531141336طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىخلف احمد خلف محمد11911

ناجح45.53424.53321.5158.526.5141237طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىصلٌب طلعت جاد السٌد جرس11912

ناجح543728.53621176.5351512.538طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىعالء صفوت موسً حسٌن11913
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ناجح48.536.5314221.5179.5341512.537طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىعلً حارس علً حسٌن11914

ناجح66.541.533.54429214.5331512.537طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىعماد صابر مكٌن رسله11915

ناجح4638.53037.520.5172.5331412.536طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىفادي صبحً ذكري جوٌد11916

ناجح44.537.53335.520170.528141236طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىكٌرلس مجدى مرٌد دمٌان11917

ناجح61.5413439.528.5204.529141438طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمارٌو هانى وهٌب اسرئٌل11918

ناجح65.536.5343725.5198.536151437طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمحمد عبدهللا احمد حسانٌن11919

ناجح58.5373135.52318534151436طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمحمد عصمت محمد السٌد11920

ناجح58.536.5304125.5191.5341614.538طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمحمد معتصم عبد الحمٌد سٌد11921

ناجح4833.524.5332015929151437طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمالك رئٌس سلٌمان توفٌلس11922

ناجح5837.526.535.521178.533161436طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمٌنا رفعت سعد عازر11923

ناجح5437.5253621173.531.5151536طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىوائل حلٌم فكري جوٌد11924

ناجح684533.54228216.533151537طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىٌوسف أنسى شانودى عبدالمسٌح11925

ناجح44.533.523.53422157.528141237طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىاسراء أبوزٌد محمد سٌد11926

ناجح58.53923.5362217933151538طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىاٌة حمدى شعٌب عمر11927

ناجح6242.5243322183.532141436طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىاٌه عبد الرحمن محمود صدٌق11928

ناجح75.554.53952.538.526034141338طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىدمٌانة اسكندر جمٌل قلٌنى11929

ناجح654126372119029.5161438طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىراندا جمال فوزي عبد هللا11930

ناجح61.540.525.53721.518632151437طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىرانٌا صابر مهاود أسحاق11931

ناجح60.535.523.534.52117534141336طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىعبٌر ممدوح ابوعلً حسن11932

ناجح48.536223620162.533151436طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىكرستٌنا راضً حٌد كرلص11933

ناجح72.539354628220.5351712.537طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمارى خلٌل صادق تاوضروس11934

ناجح74.54537.554.535.524734161537طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمارى صبحى حلٌم ٌسى11935

ناجح75.552.539.555.53926235171437طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمارى وجدى صابر قداس11936

ناجح48.538.52842.524.5182341512.538طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمرٌم اشرف عبٌد تاوضروس11937

ناجح724431412521334.51512.537طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمرٌم أٌمن رمزى راغب11938

ناجح63.536.526.539.521.5187.5331513.537طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمرٌم زكً جبره موس11939ً

ناجح5440273320.5174.532141438طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمهرائٌل عاطف ٌسى ارمانٌوس11940

ناجح6340263624189351411.537طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىناهد خلٌفه عبد العال عبد الرحمن11941

ناجح75.549.535.550.533.5244.533141638طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىنرجس ادهم عدلً اٌلٌا11942

ناجح55412133.520.517131141438طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىٌوستٌنا صبحً الفار مت11943ً

ناجح77594055.539270.5321515.538طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىٌوستٌنا مدحت نادي شكري11944

ناجح5535.522.532.522167.532.5151237طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىٌوستٌنا ندها سلٌمان توفٌلس11945

ناجح483322.53321157.530.5141533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةابانوب عبد الخالق فوزى فرج11946

ناجح61.5362333.520.5174.534141334طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةابراهٌم عبدالرحمن عبدالحافظ عبدالرحٌم11947
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ناجح46.531.52232.520152.529141033طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةابراهٌم ممدوح ابراهٌم قدسى11948

ناجح45.53122.532.521152.530.5141333طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةابراهٌم نجاح سٌداروس عطٌه11949

ناجح44.536.521.534.520.5157.5301413.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةابراهٌم وائل شحاته سٌد11950

ناجح44.537.52032.520154.5291412.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةابوضٌف رمضان ابوضٌف محمود11951

ناجح473423.532.521.5158.5291412.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاحمد ابو الغٌط قبٌصى حسٌن11952

ناجح45.533.521.53221153.531141436طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاحمد رمضان نعمان عبدالعاطى11953

ناجح533322342116331141537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاحمد سٌد محمد ابراهٌم11954

ناجح463521.534.52015732141433طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاحمد صالح ابوالعلى احمد11955

ناجح44342232.520.5153291513.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاحمد عبدالرحٌم احمد سٌد11956

ناجح4435223320.5154.5311413.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاحمد عبدالسالم محمد سٌد11957

ناجح4130.521.53220.5145.5261413.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاحمد عالء بخٌت مسعود11958

ناجح53.534.522.53421165.526141537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاحمد محمد عزازى سلٌمان11959

ناجح41.530223320.514724141534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاحمد محمود جٌد جمعه11960

ناجح433121.530.52014625141232طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاسالم محمد ثابت محمد11961

ناجح59.540.522.53521.517931141333طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاسالم محمد صابر محمد11962

ناجح4134.52130.520147261413.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاسماعٌل حمدى هرٌدى عبدالاله11963

ناجح47.536.522.53520.516230141436طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةافراٌم عادل هرمٌنا فام11964

ناجح62.540.52638.525.519335141434طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةالسٌد حمدى محروس السٌد11965

ناجح43.531223020146.5281412.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةامٌن محمود عبدالعال رضوان11966

ناجح57333033.523176.534141432طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةانطونٌوس رسمى لبان سعٌد11967

ناجح6946.530.535.525206.5351416.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةبدوى طه بدوى محمد11968

ناجح40342432.520.515128.51413.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةبطرس ودٌع عبدالجٌد قلدس11969

ناجح4532233220.5152.5281411.537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةبهاء عطٌفى سٌد محمد11970

ناجح52.5352432.52116530.5141333طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةبوال اشرف اٌوب سٌد11971

ناجح4734.52332.521158341411.534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةبوال صابر شنوده اسحاق11972

ناجح44.533263220.515630151433طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةبوال فلفل عبدالجٌد قلدس11973

ناجح4234.52331.521152321413.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةبولس اشرف عبدالظاهر داود11974

ناجح403122.53020143.5241413.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةبولس عادل زكى سلٌمان11975

ناجح5540.532.539.527.519533141635طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةبٌشوى جادعون بشاى وهبه11976

ناجح54.53824.530.520.516829141335طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةتامر كرم حماد حمٌد11977

ناجح4230.522.531.520146.532141336طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةتونى قطرى نصحى جوٌد11978

ناجح5634253020.5165.533141537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةثابت عبدالصبور ثابت محمد11979

ناجح4433.523.53320154291412.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةجرجس جمال خلف نصح11980ً

ناجح70.55335.54329.5231.5361513.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةجرجس رومانً جاب هللا لوقا11981
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ناجح503225.53420161.531151435طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةجرجس متري ابراهٌم خلٌل11982

ناجح4432243322.5155.532.51413.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةجرجس ٌوسف تغٌان ٌوسف11983

ناجح4232.52331.520.5149.526141337طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةجمال عبدالناصر عمر حسن11984

ناجح473223322015430141334طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةجمال محمود جمال محمود11985

ناجح4031.520.53020142291512.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةحسام بدوى ابوالغٌط احمد11986

ناجح47.53622.53221.5159.5301413.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةحسام حسنى بخٌت محمد11987

ناجح44.535.526.53321160.532141635طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةحسام ناصر سٌد هرٌدى11988

ناجح50.53326.533.522165.532151436طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةحسن حمام احمد ابراهٌم11989

ناجح69.54230.536.525.520434141634طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةحسن عبدالرحمن حمدان بدرى11990

ناجح46.535.523.532.521.5159.5301415.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةحسن على حسن ابوالمجد11991

ناجح4233.522.531.520.5150291413.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةحسٌن عصام ثابت محمود11992

ناجح433223.53120.515029141335طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةحمدى احمد تمام محمد11993

ناجح66463934.529214.539141536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةحموده احمد حموده عبدالعلٌم11994

ناجح403423302014725141337طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةخالد رضوان احمد بدوى11995

ناجح5938.52532.520.5175.533141435طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةدروٌش سٌد دروٌش شطورى11996

ناجح4935.52632.52016332141436طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرامز نبٌل ولسن قندٌل11997

ناجح46.5342332.521157281413.534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرضا بدري عطٌه خلٌل11998

ناجح44.5352333.520.5156.5291513.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرمضان محمد خلف محمد11999

ناجح73.550.53956.539258.537161632طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرومانى ولٌم صابر لحظى12000

ناجح64.5453644.52921934161535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرٌمون باسم الوندى سٌحه12001

ناجح59.53828.5352318435171636طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةستٌفن رأفت عوٌضه اندراوس12002

ناجح45.5332832.520.5159.530151537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسٌد حسنى سٌد حسن12003

ناجح4830.52432.52115632151433طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسٌد رمضان عبده محمد12004

ناجح54.534253321.5168321613.534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسٌد سعٌد سٌد سعٌد12005

ناجح6835.532.535.528199.5341517.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسٌد محسن سٌد احمد12006

ناجح49.530.5253221158301515.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسٌد نادى سٌد احمد12007

ناجح50.5352835.520169331513.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةشرٌف رجب حسن محمد12008

ناجح46.532.522.53221.515530121335طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةصالح خالد جمال ٌونس12009

ناجح46.530.521.53320.515229141335طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعبدالرحمن محمد محمد ابوالفتوح12010

ناجح43.531.5203120.5146.530141236طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعبداللطٌف محمد عبدالطٌف تقاوى12011

ناجح493323.531.520.5157.532151337طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعبدالاله ناجح قبٌصى عبدالاله12012

ناجح423221.532.520.5148.527131233طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعبدهللا احمد على محمد12013

ناجح4031.5213020142.5241212.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعبده احمد محمد عل12014ً

ناجح44.531.521.531.52014929111335طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعبده عبد الرحمن عبده محمد12015
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ناجح46.53221.53120.5151.5271213.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعبده محمد زٌدان رمضان12016

ناجح64.535.52633.524.518435171537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعزالدٌن عبدالحمٌد محمد على12017

ناجح61.5362936.52318636171334طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعالم سباعى ثابت سٌد12018

ناجح42.532.52133.520149.5321212.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعلى صابر على محمد12019

ناجح4231.52332.520149281013.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعماد حمدى فهمى حموده12020

ناجح42.535.522352015530121335طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعمر حماده على حسن12021

ناجح48.5342132.52115729141436طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعمر ناصر احمد عبدالجواد12022

ناجح44.53522.53521.5158.531121434طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعمران خلف عمران محمد12023

ناجح49332233.522159.5311613.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعمرو حماده سٌد حسٌن12024

ناجح5444244023185331613.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعمرو محمد ٌونس محمد12025

ناجح4838.525.538.525175.534151335طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةفادى سامح زخارى وٌصا12026

ناجح80604059.539278.5391613.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةفادى لطٌف مكٌن سعٌد12027

ناجح6235.526.548.524196.535141337طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةفام كرم عوض عبدالسٌد12028

ناجح4834243621.5163.5291412.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةكرٌاكوس قدٌس فهٌم فرج هللا12029

ناجح634431362119534161135طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمارٌو لطٌف ودٌع فهٌم12030

ناجح56.540.53136.521.518629151135طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمأمون سٌد عبدالحافظ محمد12031

ناجح47.536283723.5172341512.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد احمد جابر تغٌان12032

ناجح50322633.521.5163331712.537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد انور ناجح احمد12033

ناجح50.53930.54225187361512.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد اٌهاب خلف عتاب12034ً

ناجح5436.53134.521.5177.532161332طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد جمال حموده محمد12035

ناجح574129.540.522.5190.534151235طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد جمال خلف هللا رمضان12036

ناجح74.558.539.55535.5263371712.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد حسام سٌد هرٌدى12037

ناجح44.53833.53724177351511.537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد حسن سٌد عبد الغفار12038

ناجح54.538283421175.532171234طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد عادل محمد عبدالعال12039

ناجح52.532273221164.5321512.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد عبد الحى عشرى عبدالعال12040

ناجح503321332015731151233طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد عبد المنعم محمد مرزوق12041

ناجح46.53522.530.520154.5301211.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد عماد ابراهٌم عبد الرحٌم12042

ناجح4433243120.5152.5281411.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد محٌى الدٌن ابراهٌم عمر12043

ناجح5833.522.532.521.516832161134طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد مدحت حسنى اعمر12044

ناجح4831.523.53220.5155.529151133طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد منٌر رشادى عبدالبارى12045

ناجح40342430.520148.5311411.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد ناجح قبٌصً عبد الاله12046

ناجح54.53424.530.520.516431141135طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمود حامد محمد احمد12047

ناجح473326.53320159.530141236طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمود خلٌفه احمد على12048

ناجح6134.52932.521.5178.530151137طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمود سٌد عبدالرازق ٌونس12049
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ناجح5032.5253321.516230151233طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمود عبدالرحمن محمد عبدالرحمن12050

ناجح5432.52533.52116632151534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمود عطٌه كامل رضوان12051

ناجح56332431.521165.531141533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمود محمد سٌد سعٌد12052

ناجح4934.527.53420.5165.534141433طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمختار عنتر عثمان مهران12053

ناجح5734.5303923.518431151435طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمصطفى أحمد صابر موس12054ً

ناجح73.547.537.55235245.534141535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمصطفى صالح جاد الكرٌم محمد12055

ناجح5133.520.531.520156.532161435طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمصطفى عبدالمنعم عبدالحمٌد ابوزٌد12056

ناجح6842.532.537.527.520835151536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمصطفى محمد هرٌدى عبدهللا12057

ناجح52.538.5243521.5171.534151537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمصطفى محمود عبدالعال محمود12058

ناجح4833.5233220.515732151433طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمهدى محمود محمد حسن12059

ناجح5834.5293320174.531141532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمؤمن بخٌت احمد سلٌمان12060

ناجح7552.539.555.537.5260321513.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمٌخائٌل اشعٌا هاتور سمعان12061

ناجح48.531.5203520.5155.529151436طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمٌنا عطوان عبدالصالح عطوان12062

ناجح4131.52231.52014627.5141437طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةهانى اندراوس شاكر عوض12063

ناجح5231.5273520.516631.51413.534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةهانى خٌر جوٌد سٌدهم12064

ناجح60.532.52434.520.5172351615.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌاسر ناصر عبدالعال حجازى12065

ناجح63322945.521190.530.5141533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌسى امٌن سبات شنوده12066

ناجح56.5352937.520.5178.5311413.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌسى فوزى مطاوع قالده12067

ناجح61.536365025208.530.5151436طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌسى متى عبدالاله متى12068

ناجح523825.535.521.5172.529151334طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌسى مدحت نادى سٌدهم12069

ناجح7757.54057.536.5268.534.51515.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌسً مسعد اسرائٌل شنوده12070

ناجح5445364525.5205.532151532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌوسف ابوالغٌط قبٌصً عبد الاله12071

ناجح775838.555.539268351615.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌوسف ثروت رشاد وهبه12072

ناجح47.53623.533.522.5163301415.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌوسف حماده محمد حسٌن12073

ناجح6839.52836.523.5195.530151537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌوسف سٌد عبدالحلٌم شطورى12074

ناجح45.535.52532.521.516031.5151533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌوسف عادل عبده حنا12075

ناجح68.541.530.54027207.531161434طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌوسف مصباح حلٌم بشاى12076

ناجح71.54537.5453323233161333طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌؤنس عطا فخرى كرٌوس12077

ناجح673528.53922191.5341613.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌونس محمد حموده حمٌد12078

ناجح775338543125336161435طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاحالم احمد فادى احمد12079

ناجح63.534374521.520132161335طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةارٌن لحظى فوزى سلٌمان12080

ناجح7559395836.5267.537161735طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاسراء ابراهٌم محمود ٌونس12081

ناجح7145.53237.527.5213.532161636طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاسراء حنفى محمد قبٌصى12082

ناجح49.5383438.522.5182.530161537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاسماء احمد محمد احمد12083
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ناجح6937.53135.525.5198.532161533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاغابى هانى رجا عوض12084

ناجح52.533.522.532.524.5165.530151532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاالء قرنه محمد شحاته12085

ناجح44.532.52634.522159.526151435طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةالهام مجدي منصور سٌد12086

ناجح6745284127.5208.534161536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةامال محمد خلف ٌونس12087

ناجح694535.550.527.5227.534161537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةامل حنفى حموده عبدالعلٌم12088

ناجح66.545314426212.531151534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةامنٌه نظٌر سامى نظٌر12089

ناجح62.536.527.542.526.5195.5321615.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةامٌره جرجس فوزى حنا12090

ناجح6038.53035.520.5184.5311615.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةامٌره محمد طه محمد12091

ناجح72.556.5385135.5253.5381616.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةانجى عبدالرحٌم محمد حموده12092

ناجح74.550.5374833.5243.534161536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاٌه سلٌمان عمران محمد12093

ناجح75.5473846.527.5234.535161534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاٌمان سٌد عنتر محمد12094

ناجح60.540.53034.522.518833161433طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاٌمان صالح حموده عبدالعلٌم12095

ناجح71.55233.54932.5238.536171532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاٌه محمد عبدالاله السٌد12096

ناجح56.536.527.532.521174351515.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةبخٌته حسن محمد على12097

ناجح55.535.525.531.521.5169.5361615.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةترٌزه صابر لحظى مقار12098

ناجح73.545.5345232.5237.536161537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةجاكلٌن بخٌت خلٌفه داود12099

ناجح61.54532.534.522195.537161535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةجاكلٌن عطٌه اسرائٌل شنوده12100

ناجح48.537.52331.521.5162301615.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةدعاء شعشاعى خلف بدري12101

ناجح55.541.53135.521.518535151534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةدنٌا سٌد على حسٌن12102

ناجح71.551.538543525037161533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةدنٌا مرزوق هشام هاشم12103

ناجح5536243324.5172.5341412.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةدنٌا مٌالد نوار عبدالمالك12104

ناجح47.531.5233322157311513.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةراندا عزالدٌن نصرالدٌن محمد12105

ناجح413622.53220151.5281613.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةراوٌه عزالدٌن نصرالدٌن محمد12106

ناجح45.535.522.53420157.527.5141537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرحمه سعد قرقار صدورى12107

ناجح70.55132.5442822636151533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرحمه سٌد احمد عبدالعال12108

ناجح5639314523194331415.534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرحمه عماد بخٌت فؤاد12109

ناجح704530.534.524204371616.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرحمه محمد سٌد حسٌن12110

ناجح54.534.5233320.5165.535161533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرضوه احمد هرٌدى احمد12111

ناجح43.53522.532.520.515436151535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرفقه راوى جٌد سالمه12112

ناجح66.541313627.520236151435طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةروان ثابت عبدالباسط حجازى12113

ناجح5538.525.541.527.5188361416.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرٌتا محروس عبد هللا سالمة12114

ناجح69.53932.54526.5212.535141736طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرٌموندا ثابت لمعً حكٌم12115

ناجح524024.54426.5187371417.537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةرٌهام وحٌد خلف عتابى12116

ناجح5240.52336.522.5174.5351415.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةزٌنب حنفى محمود عبدهللا12117
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ناجح71.55334.542.532.5234391615.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةزٌنب عزالدٌن سٌد ابراهٌم12118

ناجح6145.525.541.524197.5381516.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةزٌنب نصر الدٌن احمد ٌونس12119

ناجح583523.534.520.5171.532141536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسماح حسٌن عابدٌن حسٌن12120

ناجح45.534.521342015528141337طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسماح عبدالناصر شحاته سٌد12121

ناجح7245394832236371516.534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسماح محمد بدرى عبدالحافظ12122

ناجح473621.533.520.5158.5301511.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسمر حسن احمد عبد الخالق12123

ناجح50.537.5233320.5164.533141633طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسمٌه احمد كامل عبدالعال12124

ناجح5831.522.535.521168.535151435طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسومٌه احمد بخٌت سٌد12125

ناجح72.552.536.552.532.5246.537151636طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةشروق جعفر امٌن محمد12126

ناجح66.545304126208.537161534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةشهد محسن عبد الحمٌد ابوزٌد12127

ناجح724833.553.527.5234.538141733طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةشٌماء كٌالنً عباس حسانٌن12128

ناجح7760406040277391517.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةصفاء صالحٌن محمد احمد12129

ناجح5634.522.535.523.517237151735طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةصفاء على عثمان على12130

ناجح52.534233323165.535.51417.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةطرٌزه اٌلٌا نص عبدهللا12131

ناجح523624312316633.5141537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةطرٌزه جاد مكرم ابراهٌم12132

ناجح4735.5243321160.5321417.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعزه طلعت عبدالعال محمد12133

ناجح6435304222193381515.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةفاطمة اسماعٌل عبد القرنة عبد القادر12134

ناجح573826.535.52217933151535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةفاطمه رمضان سرور عبدهللا12135

ناجح60.53833.53923.5194.529.5151836طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةفبرونٌا جمٌل هاتور سمعان12136

ناجح4338.5303420165.5241415.537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةفتحٌه على عبدالبارى محمد12137

ناجح51.541313421178.529151833طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةفضه عبدالنبى احمد عبدالنبى12138

ناجح55.540.532352118430151732طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةكامٌلٌا ولٌم عزٌز حبٌب12139

ناجح5736243320.5170.531151435طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةكرٌمه نادى طه محمود12140

ناجح67463249.528222.532161836طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةلٌلى هدٌه عبد الحمٌد ابو زٌد12141

ناجح68363447.525.521131.51618.537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمادونا كرم عدلى عازر12142

ناجح563928.53621180.5311518.534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمادونا وٌصا قط كٌرلص12143

ناجح7253404433.5242.531.5151932طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمارفن عادل كرومل غالى12144

ناجح48.5363133.522171301418.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمارى فاٌز تاوضروس سٌد12145

ناجح60.539.53234.523.519031161735طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمارٌا محروس رضٌان ٌوسف12146

ناجح6345.532.536.525202.530.51618.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمارٌت منصور سناده سمعان12147

ناجح59.541.528.53622.518831.51617.534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمارٌنا شندى ظاهر داود12148

ناجح64.539.530.53623193.530.5141733طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمارٌنا صفوت انور راغب12149

ناجح72.551364236237.529.51517.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمرفت بسطا بخٌت شحاته12150

ناجح7857.54058.53927334.5171935طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمرٌم سند بسٌط رزقاهلل12151
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ناجح7248.535.54432.5232.532171736طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمرٌم شمشون فهمى زعبر12152

ناجح553630322217531.51717.537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمرٌم عادل سٌد عزٌز12153

ناجح7153.53947.53524632171933طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمرٌم عٌاد عجاٌبى عبدالمسٌح12154

ناجح7249.536.54328.5229.5341718.534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمرٌم فلفل عبد الجٌد قلدس12155

ناجح69452933.525.5202341617.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمنار حسٌن بخٌت سٌد12156

ناجح63.539.52835.524.519135161733طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمنار عبدالعال سعٌد عٌسى12157

ناجح7250384735242371717.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمنار مستنى على خلٌل12158

ناجح68.55334.53830.5224.5351618.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمنار مٌالد نوار عبدالمالك12159

ناجح50.537.522.53321.5165321615.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمهرائٌل جمى صبور عطى12160

ناجح694833.54934.5234311618.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمهرائٌل جمٌل ٌوسف زخارٌوس12161

ناجح72.555.5324533.5238.532161937طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمهرائٌل لطٌف مكرم رزق12162

ناجح483823.537.52216931.51618.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمٌرنا رشدى ٌوسف عزارى12163

ناجح64.5373139.524.5196.532171632طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةنادٌه ٌوحنا مسعد عبدالاله12164

ناجح523924.535.52117232161635طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةناردٌن رمسٌس عدلً بارح12165

ناجح5337.523.535.520.517035161536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةنانسى صبحى ولٌم حنا12166

ناجح75.549.534.554.535.5249.538161937طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةندا عرفات احمد عبد المتجلى12167

ناجح4636223421.5159.530171734طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةندا شعبان احمد رضوان12168

ناجح745436.549.535.5249.5351717.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةندى ابوبكر محمود ٌونس12169

ناجح4734.523.5332115932151533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةندى حسن فرغلى حسن12170

ناجح46.534.522.532.520.5156.5291516.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةنعمه رضوان احمد سٌد12171

ناجح53.534223320.5163371616.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةنعمه سٌد محمد سٌد12172

ناجح764934.541.531232371518.534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةنورهان ٌاسر عبد العزٌز سٌد12173

ناجح70463040.529.521639151833طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةهاجر سالمه هرٌدى عبدالاله12174

ناجح58.542273822187.5351617.532طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةهاجر صابر عبدالرازق محمدٌن12175

ناجح5535.522.5332116734151435طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةهدى اسماعٌل عبد القرنة عبد القادر12176

ناجح58.546.530.53725197.5351616.536طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةهند اٌمن احمد ضاحى12177

ناجح7455.538.553.537.5259361617.537طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةهند شنودى جوٌد عوض12178

ناجح7353.5374934.5247381617.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةهند مستنى على محمد12179

ناجح523927.539.522.5180.5331517.534طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةوالء جمال محفوظ عبد هللا12180

ناجح4645294124.5185.5311515.533طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌاسمٌن جعفر طه محمود12181

ناجح776039.56040276.539151733طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌاسمٌن سٌد محمود قاسم12182

ناجح613728.53422.5183351515.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌاسمٌن عبدالعزٌز محمد عبدالرحٌم12183

ناجح7759.5406040276.5331616.535طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةٌوانا كامل توفٌق سعٌد12184

ناجح735635.55529248.526131135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةابانوب بشاى فهمى بشاى12185
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ناجح68.558325231241.528131135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةابانوب بشٌر كنزى بترى12186

ناجح5447.5273520.518430131137جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاحمد حشمت نبوى عبدالرؤف12187

ناجح58.538.527.53522.518230121037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاحمد رشاد احمد محمد12188

ناجح674831.53726.521028141037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاحمد على خلٌفه على12189

ناجح64.5573342.532.5229.528141237جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاحمد محمود احمد محمد12190

ناجح77603659.538.527126141137جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةبٌتر عماد اٌوب فهمى12191

ناجح75.5603758.53126226141037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةبٌشوى مجدى عدلى رٌاض12192

ناجح806040604028026141137جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةبٌشوى ٌوسف فكرى جبره12193

ناجح7457.537.559.533.526226141137جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةتوماس ٌسرى لوقا قدوس12194

ناجح65.5543036.52521132141036جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةحسام حسن احمد فاهم12195

ناجح5245.52334.521.5176.530101036جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةحسام حسن محمد عشرى12196

ناجح765735.547.53324931141237جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةحمدى محمد احمد قندٌل12197

ناجح73.552.535563224933141137جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةخالد جمال رضوان عبد العال12198

ناجح645027.54021202.533131035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةرمضان احمد عبدالشكور محمد12199

ناجح61.548.522.534.521.5188.530141137جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةرومانى جرجس اقالدٌوس بدروس12200

ناجح665525.537.522.5206.529131137جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةسٌد احمد محمود شفٌق12201

ناجح79.559.538.55938.5275331513.537جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةسٌد محمد عشرى احمد12202

ناجح6354.527.534.522201.527.51512.536جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةشادى وائل عبدالمالك مقار12203

ناجح63.555273522202.5241411.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةشنوده زكرٌا شنوده جندى12204

ناجح6647.5314930.5224291211.537جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن عبد العاطى احمد محمد12205

ناجح69.547.531.548.52922634131036جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةعبد هللا احمد عبد هللا عبد السمٌع12206

ناجح424728.532.523.5173.530121035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةعبد الوهاب جمال احمد عبد الوهاب12207

ناجح58.5373033.53018926131035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةعبد الوهاب خالد عبد الرحٌم محمد12208

ناجح63.54830.53727.5206.530121037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةعلى احمد على ابراهٌم12209

ناجح40.547.53044.524186.529121035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةعمادالدٌن خلف صالح ابراهٌم12210

ناجح7250.532.5543224133131137جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةعمر محمد دروٌش عبد الجٌد12211

ناجح61.5462838.523.5197.533151136جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةفام مجدى لوٌس فوزى12212

ناجح65.549.530352820827141037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةكرٌاكوس ناجح بخٌت فخرى12213

ناجح6849.531.542.535226.532151037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةكرٌم احمد عبدالعال احمد12214

ناجح6350.530.536.531.521228131137جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةكٌرلس نبٌل جاد فام12215

ناجح61.548.530.538.532.5211.526131136جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمارٌو مالك شرقاوى بطرس12216

ناجح60.54532.5503722534131035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمحمد ابو رحاب احمد ابو رحاب12217

ناجح403020302014020101025جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد محمدٌن12218

ناجح60.546.53041.527.520622131037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمحمد عبداللطٌف محمد عبداللطٌف12219
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ناجح41.546.52638.529181.521131035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمحمد عقرب صالح ابراهٌم12220

ناجح5849.5304429210.536131036جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمحمود عبد السمٌع احمد عبد السمٌع12221

له دور ثان00000020101037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمحمود عالء محمدٌن محمود12222

ناجح6349.53244.53122025131037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمحمود مؤمن ابوالحمد عبد العزٌز12223

ناجح5746.5324731.521430131037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمصعب محمود سالم محمد12224

ناجح6948.537.5473323526131037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمٌنا بولس نصرى نخلة12225

ناجح75.55939.5533526225.5131037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةٌسى اسحاق عبد المالك شنوده12226

ناجح675026.543.52921626141137جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةٌسى رومانى سعٌد خلٌل12227

ناجح6645.523.54125.5201.526121036جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةٌوساب سٌف بخٌت بطرس12228

ناجح73.54536.5463323427.5141037جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةٌوسف نصحى انور شحاته12229

ناجح72.55837.54835.5251.532131136جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاسراء صفوت محمد همام12230

ناجح6550.524.551.535.522734151135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاسماء جالل حكٌم عبد النبى12231

ناجح72.548.5335437.5245.536161135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاسماء حجازى كامل حجازى12232

ناجح806040604028034151235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاشرقت على احمد سلٌمان12233

ناجح77.559.537.55739.527124151535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاغابى نشات القس بولس قرٌاقص12234

ناجح664234.538.527208301510.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةالهام احمد عمران احمد12235

ناجح70.549.53356.537.5247281612.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةامل اشرف ٌونس عبد المتجلى12236

ناجح63.5373038.524.5193.530151335جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةامٌره محمد اسماعٌل على12237

ناجح80603959.538276.5241613.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاٌرٌنى دانٌال اندراوس بارح12238

ناجح73513548.533240.5361612.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةبٌداء محمد احمد جودة12239

ناجح79604056.537.527338151235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةتسنٌم محمد طه عبد الكرٌم12240

ناجح78.5604053.53827032161335جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةتغرٌد احمد ماجد اسماعٌل12241

ناجح7451.531.5493323930161335جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةتٌسٌر ٌحً احمد جوده12242

ناجح704534.542.533.5225.5321510.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةحنان مصطفً أبو ضٌف منصور12243

ناجح76.5504048.539254361512.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةدعاء عادل ابوالٌزٌد حسن12244

ناجح77533946.538.525428151435جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةرانٌا ناصر بردٌس احمد12245

ناجح683930.53525197.538141235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةرحاب محمد خلف عمر12246

ناجح80604058.539.5278351513.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةرحمه محمود السٌد عبد الجواد12247

ناجح776040603927640151235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةرنا محمد احمد عبد الحمٌد12248

ناجح7351.537.543.531236.520161235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةسالى ثروت نعمان جاب هللا12249

ناجح68.5373142.526.5205.5301613.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةسالى سٌد محمد عبدالهادى12250

ناجح7147.535.554.530.523936161235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةسامٌه ابو الفضل عبد العال دروٌش12251

ناجح694835.54030.522324151235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةسعاد عبد الوهاب سٌد محمود12252

ناجح55.540223321.5172221312.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةسلسبٌل محمد سٌد ابراهٌم12253
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ناجح70.551.53348.531234.522151235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةسمٌه رافت صالح ابراهٌم12254

ناجح71.545385437245.530141335جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةسها ابو حنفى محمود عبدالعال12255

ناجح6441.526.5342719328151135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةسهام شعبان البدرى عبد الرازق12256

ناجح60.536.52834.526.518626151235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةشٌماء ابراهٌم عبد العلٌم احمد12257

ناجح7245.5313624.520924151335جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةشٌماء اسامه محمود شفٌق12258

ناجح7553.539.55537.5260.5361513.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةشٌماء عبد الشافى سٌد على12259

ناجح7547.5405236250.5341513.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةشٌماء فتحى سٌد احمد12260

ناجح796040593927740141135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد سعد ابراهٌم12261

ناجح73.545.534.547.529230301510.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةصفاء خلف محمد احمد12262

ناجح76.5563356.534.5256.522141135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةصفاء محمود احمد عبد النعٌم12263

ناجح68.549304927.5224281510.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةعبٌر عزت صادق احمد12264

ناجح67.546303624203.530151035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةعال محمود احمد محمد12265

ناجح69.54527.55426.5222.532151235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةعلٌاء على قبٌصً حسٌن12266

ناجح73.550.536.55632248.530161135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةعواطف اشرف محمد حسٌن12267

ناجح73503643.535237.536151135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةغادة الشافعى عبدالنعٌم عبدالمتجلى12268

ناجح61.538.524.53120.517632131035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةفاطمة حسنى عبد اللطٌف طاٌع12269

ناجح6938.53046.527211321510.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةفاطمة محمد عبد القادر محمد12270

ناجح77.559.538.55735.526830161335جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةفاطمة محمد محمدٌن احمد12271

ناجح7757.53950.53826228161135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةفاطمة ٌوسف عبد هللا عبد السمٌع12272

ناجح715235.55329.524128151235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةكرستٌنا ثروت بنهان مزٌد12273

ناجح71.5553651.528.5242.530151235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةكرستٌنا عادل طنس عازر12274

ناجح65.540.526.53323.518928141035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةكرمله حسنى ابراهٌم محمد12275

ناجح79.559.53454.529256.532141035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةلمٌاء احمد محمد اسماعٌل12276

ناجح51.550.522.536.520.5181.5261312.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمارٌنا محروس راضً جاد12277

ناجح60462433.523186.5301411.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمروة عبدالعال فرج عبد الجٌد12278

ناجح7959.538.559.539275.5281511.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمروه ممدوح كامل حجازي12279

ناجح7358385836.5263.5321412.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمرٌانه جرجس الرومانى عبدالمسٌح12280

ناجح74.55739.5583826732141135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمرٌم اٌمن بشاى القمص قرٌاقص12281

ناجح7960406036.5275.531.5141335جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمرٌم رومانى عدلى ابراهٌم12282

ناجح70.554344728233.5281412.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمرٌم ممدوح منجدى احمد12283

ناجح71.55335.544.532236.5321412.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةملك ممدوح على الدٌن محمدٌن12284

ناجح61.539.527.53623187.534151035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمنار ممدوح مصطفى عبد الهادى12285

ناجح684530392220436151235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمنار موسً رضوان عبد العال12286

ناجح7351374526.5232.538141135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمها اٌمن احمد خلٌل12287
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ناجح776040593827421151135جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمهرائٌل مجدى عبد المالك سمعان12288

ناجح7545364128.5225.530161035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمى خلٌفة محمد احمد12289

ناجح68.549.5373926220281510.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةمى محمد ٌوسف عبد الغفار12290

ناجح63.54532.544.529214.528151035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةنارٌمان عبد المنعم هارون احمد12291

ناجح785236.54432242.526141035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةنعمه سٌد حجازى محمد12292

ناجح67.5453046.530.5219.536131235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةنورهان محمد عثمان على12293

ناجح73.55737.55335.5256.530151035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةهاجر عبد الرحمن احمد على12294

ناجح75583648.533250.536141235جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةهبه الحسٌن عبد هللا عبد الجواد12295

ناجح77.559.5405638.5271.5401410.535جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةهبه السٌد شرف الدٌن محمد12296

ناجح785940603927636141035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةهبه سٌد سعد سٌد12297

ناجح644527.53622.519538151035جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةهدٌر عبد العظٌم احمد ابراهٌم12298

ناجح6846.5323524205.5341815.538جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاحمد االمٌر احمد محمود12299

ناجح7240.536.538.528.521635161937جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاحمد عبدالناصر محمد حسن12300

ناجح6239.5323627196.533161536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاحمد عالء محمد عبدالباسط12301

ناجح62.539.5313825.5196.528151538جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاحمد محمد عبد الرازق محمد12302

ناجح5738.523.531.522172.529151637جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاحمد محمد قاصد محمد12303

ناجح5437.5303226179.5341517.536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاحمد محمد محمد السٌد12304

ناجح69.548.533.547.532.5231.533161538جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاحمد ٌاسر عبدالرحمن احمد12305

ناجح69.554.533.55235.5245341415.537جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىادهم اشرف محمد عبداللطٌف12306

ناجح75.554.5385938265361516.536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاسالم اسامة عبد البصٌر ابراهٌم12307

ناجح6746.52836.530208311515.538جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاسالم اشرف محمد ابراهٌم12308

ناجح71.55232.5533424334151537جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىالسٌد محمد السٌد محمد12309

ناجح7352345336.5248.5361515.536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىالسٌد ٌوسف جادالكرٌم عبدالعال12310

ناجح694634.54925.5224371416.538جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىحسام حسن حاكم محمود12311

ناجح67.549344930.523034161537جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىزٌاد عبدالناصر عبدالحكٌم السٌد12312

ناجح7453.535.554.539.525736151536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىسٌف محمود حسانٌن محمود12313

ناجح77.557.5405939.5273.537151538جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىضٌاء طلعت كفافى ابوهنتش12314

ناجح7255.537.55033.5248.534161437جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىعادل احمد محمود محمد12315

ناجح6551.531.5463022435161436جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىعبدالرحمن عبدالباسط محمد على12316

ناجح7148.532.55135.5238.535161538جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىعالء عوض عبدالعال محمود12317

ناجح7350.53952.53725235151437جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىعلى السٌد البٌومى عبدالعال12318

ناجح75.55537.551.534253.537141536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىعمرو اشرف محمود احمد12319

ناجح74.552.536.543.533.5240.534141438جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىكرٌم اشرف خلٌفة عبد العال12320

ناجح6942.535.54832.5227.537141537جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىكرٌم عاطف النحاس السٌد12321
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ناجح7147.535.5563324335151536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمد حسنى عبد العال على12322

ناجح67.54534.551.533.523232141438جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمد رجب محمد عبدالرحٌم12323

ناجح694536.54732229.5371515.537جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمد رشاد عامر السٌد12324

ناجح77.555.540584027137151536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمد طلعت احمد محمود12325

ناجح7960405839276371615.538جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمد عبدالرحمن عبدالفتاح على12326

ناجح6541.52946.525.5207.5341512.537جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمد عالء احمد عبدالرحمن12327

ناجح61.548.533.550.531.5225.5351613.536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمد ٌحٌى احمد محمد12328

ناجح6146.5344438.522432151538جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمود حافظ محمد السٌد12329

ناجح65423241.533213.5351613.537جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمود عادل محمود السٌد12330

ناجح72533454.538251.5351615.536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمود عبدالهادى احمد عبدالمولى12331

ناجح76.56038.559.539273.5331616.538جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمود محمد احمد السٌد12332

ناجح76.558.5385938.5270.533161637جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمحمود هاشم عبد العال هاشم12333

ناجح75.551.537.55734.525636161536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىٌوسف خالد عامر عبد العال12334

ناجح64373641.526204.532161438جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىٌوسف صالح محمود عبدالحلٌم12335

ناجح70.547.531.541.52221330161535جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاسراء السٌد محمد محمود12336

ناجح58.542273822187.531161536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاسراء صالح محمد احمد12337

ناجح67.545304028210.5351513.534جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاسماء محمد عبدالفتاح عبدالرحٌم12338

ناجح77604059.539.527639171535جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاالء على جاد الكرٌم عبد العال12339

ناجح72.538.53347.531222.534151236جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاالء محمد محمد عبد الرؤوف12340

ناجح77594058.540274.538171434جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىاٌة محمود احمد سعد12341

ناجح74.5463148.53023036161435جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىدالٌا محمد محمود عبدالرحمن12342

ناجح653825402118930151436جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىرباب جمال محمد عبد الكرٌم12343

ناجح7252.537.55032.5244.530171634جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىزبٌدة ثروت محمد احمد12344

ناجح7759.53857.539271331615.535جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىسمر نورالدٌن محمد محمود12345

ناجح69.551.53239.527.5220341615.536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىسها خالد النحاس السٌد12346

ناجح76.55735.549.534.5253381615.534جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىشروق رائد عٌسى محمد12347

ناجح72.554.536.54129233.536161335جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىشهد السٌد ٌاسر همام السٌد12348

ناجح7154.53646.530.5238.5341613.536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىشهد خالد محمود على12349

ناجح78.559.5406039.5277.5391816.534جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىشهد خلف هدهد عبدالكرٌم12350

ناجح7452.539.556.536258.536171435جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىشٌماء احمد السٌد احمد12351

ناجح79.559.54059.539.527836181436جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىشٌماء شعبان خلٌفه عبدالعال12352

ناجح73.537.5304533219351716.534جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىصابرٌن احمد محمد خلٌفه12353

ناجح78.558.540593927536171635جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىضحى محمود عبد الرحٌم محمود12354

ناجح786040584027638181636جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىعال السٌد عبدالكرٌم على12355
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ناجح7145.53044.531.5222.536171634جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىعلٌاء محمد على حسانٌن12356

ناجح6138.524.550.522.519729171535جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىفرحه محمود عبدالعظٌم محمد12357

ناجح57.537.5253922181251716.536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىمنة هللا محمد السٌد حسن12358

ناجح66.546.530.552.52822435171734جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىنرمٌن سمٌر احمد على12359

ناجح6341.526.539.522192.538171535جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىنورهان صابر محمد احمد12360

ناجح59.5452445.522.5196.5341816.536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىنورهان محمد ابراهٌم عبدالباسط12361

ناجح72.5543055.524.5236.534171634جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىهاله احمد محمد احمد12362

ناجح57.537.52542.522.518531171535جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىهند محمد محمود عبدالموجود12363

ناجح62.5422836.523192321716.536جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىهٌام بكر السٌد بكر12364

ناجح77.56039.56040277321616.534جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىوفاء محمود محمد احمد12365

ناجح674636.55427230.5371716.535جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىوالء حشمت محمد عامر12366

ناجح79.5604058.539.5277.536171636جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىٌارا عوض شاكر على12367

ناجح72.53932.546.533.5224361717.534جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىٌاسمٌن صابر عبدالعزٌز احمد12368

ناجح79.560406039278.5371816.535جهٌنهجاد الكرٌم للتعلٌم االساسىٌاسمٌن عالء علً السٌد12369

ناجح79.560405938276.533161836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةابرام راشد لطفى سلٌمان12370

ناجح77.558.53958.533.5267361617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةإبراهٌم عوض السٌد الفولى12371

ناجح8059.5405936.5275381617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمود ابراهٌم على12372

ناجح8060406040280381617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاحمد اشرف محمود عبداللطٌف12373

ناجح8060406040280381617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاحمد حسن علً الحوت12374

ناجح75.5604059.529.5264.5381617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةأحمد حمدي أحمد عبد هللا12375

ناجح7956405937.5271.5381617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاحمد خالد احمد عبدالرحٌم12376

ناجح7759405631.5263.5381717.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاحمد رشوان السٌد محمد12377

ناجح70604054.526250.5361617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاحمد عبد العزٌز نجٌب عبد الاله12378

ناجح77.559.54057.533267.5361617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد عبد الهادى12379

ناجح725439.55124240.5331617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاحمد محمد محمود محمد12380

ناجح6659.539.555.529249.5331617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةأحمد محمود ابراهٌم محمد12381

ناجح79584059.537273.5361617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاحمد محمود محمد قاعود12382

ناجح76.559.5405630.5262.534161836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح محمد عبد الرحمن12383

ناجح75.560396023.5258381617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاحمد ٌاسٌن كمالى على12384

ناجح776039.56026.5263341617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسامة اٌمن سالمة على12385

ناجح7958.5396035.5272371516.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسامة محمود عفٌفى محمد12386

ناجح8060406040280311516.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسطفانوس نظمى شحاتة زخارى12387

ناجح7257.53959.528.5256.5321516.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسالم عرفات صبرة خالف12388

ناجح8060406040280361516.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةالرنتٌسى محمد محمد محمود12389
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ناجح636038.556.525243341616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةالسٌد محمود عبد الباسط محمد12390

ناجح75493447.525.5231351616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةانطونٌوس مجدى كرمى خلٌل12391

ناجح806040604028035161736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةبطرس سٌد ابراهٌم خلٌل12392

ناجح79604058.538275.5331616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةبٌتر ثابت بولس بخٌت12393

ناجح79.558.5395732.5266.5371516.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةحسن عبد الاله ثابت حسن12394

ناجح78.56039.558.537273.535151836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةزٌاد رمضان عبد الباسط عبداللطٌف12395

ناجح79.560406040279.538171736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةزٌاد كمال ابو الروس احمد12396

ناجح78.5513857.532.5257.534161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةسعٌد ثابت تامر داود12397

ناجح79.560406039278.536161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةشهاب محمود ابو الغٌط احمد12398

ناجح7757.54056.53426537161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةصالح عاطف عبد القادر ابو الحسن12399

ناجح79.559405939276.535141836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةطارق كمال محمد محمود12400

ناجح7748.5395627247.535141836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةطارق محمد السٌد عبد الرحٌم12401

ناجح75.55439.549.538.5257371516.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن السٌد عبد العظٌم احمد12402

ناجح735736.554.536.5257.534151736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن محمد السٌد احمد12403

ناجح785736472824637151736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعبد العزٌز احمد محمد عبد الحلٌم12404

ناجح7752.532.5462523335151636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعبد هللا حامد احمد ابو اللٌل12405

ناجح775136482824037151836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعبد هللا خلف احمد قبٌص12406

ناجح7452.5405335.525537161836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعبد هللا عبد المجٌد احمد عبد المجٌد12407

ناجح7449.539.546.535.5245371317.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعبد هللا على احمد حمٌد12408

ناجح70.546.531.548.52822535131636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعبد هللا محمد كمال محمد12409

ناجح78.556.53957.536.526833151636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف حسن احمد عبدالحلٌم12410

ناجح7745385527242301517.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعمر محمود عبد العال محمود12411

ناجح75.553.54054.539.5263381418.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعمرو محمد على عبد العظٌم12412

ناجح7959405639.5273.537151936جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعمرو محمود محمد عبد العظٌم12413

ناجح73.551.54045.538.524937151936جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةكرٌم السٌد احمد عثمان12414

ناجح77.559.5406039.5276.535151936جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةكرٌم اٌمن عبد الحلٌم احمد12415

ناجح67514050.536.524537141936جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد عفٌفى محمد12416

ناجح663840373221338151936جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةكرٌم مصطفى عثمان أحمد12417

ناجح77584052.537.5265301618.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةكٌرلس جرجس لطفً جالس12418

ناجح68.5514055.53525031161936جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةكٌرلس جمال فاٌز مكسٌموس12419

ناجح7250.5405234248.531.51517.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةكٌرلس عوض قاصد عوض12420

ناجح73.55037.55537253321617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةكٌرلس ٌوسف بطرس برسوم12421

ناجح806040604028038151936جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمود عبد الفتاح12422

ناجح7056394836.5249.5381518.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد محمد محمود12423
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ناجح78.557.540604027638151936جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد امٌن عبد العلٌم فرحات12424

ناجح68.5454040.525.5219.5341517.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد جمال احمد سالم12425

ناجح68.549404331.523236151836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد حشمت السٌد على12426

ناجح6249.54038.526.5216.537141936جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد حمدى ابو الغٌط محمود12427

ناجح6138.54037.52720436161936جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد خالد الساٌح عبد الموجود12428

ناجح76.548.5404836.5249.5381517.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد رافت رمضان رمضان12429

ناجح67.54639.541.529223.533131736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد سعد عبد المنعم احمد12430

ناجح59.545404027.521238151736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد صالح عبدهللا علم الدٌن12431

ناجح53.540.539.53524.519335151836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد طلعت داغر على12432

ناجح74.54838.55035.5246.5361514.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد عادل أحمد السٌد12433

ناجح765640594027136161536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد عادل عبد الحلٌم فرغلى12434

ناجح68.550.537.550.533240361514.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد عاطف محمد ابوالحسن12435

ناجح7957.54059.540276371515.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد عبد الحمٌد ابو ضٌف على12436

ناجح715438.55235.525134161436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد عبد العاطً مصطفى عبد النعٌم12437

ناجح80604058.540278.538151436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد عبده احمد عل12438ً

ناجح77533956.540265.538161436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد عالء محمد عل12439ً

ناجح65.550.5385138.5243.536161336جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد على ابراهٌم محمد12440

ناجح66553950.536.524737151336جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد فتحى محمود بخٌت12441

ناجح70573852.534.525236151436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد محمد احمد على12442

ناجح7753.54055.538.5264.538161336جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد محمد الدسوقى احمد12443

ناجح68543952.536249.5371614.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد ممدوح فاٌز على12444

ناجح64.54238.54935229351514.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمود ابراهٌم رمضان موسى12445

ناجح72453752.535.524234161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمود خالف عبدالعظٌم قبٌصى12446

ناجح68.547395638248.536151736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمود خٌرى على عمران12447

ناجح7146375333.5240.5371516.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمود صالح خلٌفة محمد12448

ناجح7448.539.55438.5254.5361416.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمود عبد الحمٌد محمد الضٌفى12449

ناجح77.559.54058.540275.537161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمود محمد بٌومى محمد12450

ناجح72.555.536.55635255.5361715.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عبد الحلٌم احمد12451

ناجح7149.534.55533243371715.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمروان احمد عبد العظٌم قبٌصى12452

ناجح71.55035.54431.5232.5351514.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمعاذ محمد محمد عبد الرحٌم12453

ناجح6645304128.5210.529171536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةموسى هشام موسى على12454

ناجح66.545.5304229.5213.5291714.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمٌنا ذكرٌا مسعد ٌوسف12455

ناجح64413238.526.5202331512.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةٌوسف خلف عبد الرحمن محمد12456

ناجح64463642.532.5221341616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةٌوسف عادل السٌد سالمه12457
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ناجح71.552344434.5236331614.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةٌوسف عبدالناصرعبد الجوادعبدالهادي12458

ناجح6845354933.5230.5331715.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةابتهال احمد محمد السٌد12459

ناجح705538.553.532249321715.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاردٌنا مرزوق نسٌم بشندي12460

ناجح7548.539.550.531244.534171536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةإسراء النزٌه على ضاحى12461

ناجح78.560406040278.5371718.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةإسراء سٌد رمضان بخٌت12462

ناجح71.56038.553.536.526037171536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسراء عمرو فرج عبد العزٌز12463

ناجح7759405939.5274.5361716.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسراء عوض محمد زك12464ً

ناجح8060406039.5279.5351716.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسراء محمد محمود عبداللطٌف12465

ناجح7959.5405938.5276371716.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسراء مصطفى ابراهٌم محمود12466

ناجح806039.558.539.5277.5351616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسماء ابراهٌم عبدالمنعم احمد12467

ناجح78594056.540273.536171536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسماء حسنٌن بخٌت حسنٌن12468

ناجح69.554.535.54933.524231161536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةأسماء صابر السٌد محمد12469

ناجح74.551.53953.536.525534151436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسماء عبد الحلٌم محمد عبد اللطٌف12470

ناجح76.554.537.555.537.5261.536151636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاسماء ناصر الصغٌر محمد12471

ناجح76594057.538.5271361716.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاالء اشرف كمال الدٌن بخٌت12472

ناجح7757.53853.536262361716.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاالء محمد عبد الرحمن على12473

ناجح74.55939.544.533.525136171536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاالء نور صابر السٌد12474

ناجح8060406039279381717.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةالشٌماء ولٌد الضمرانى السٌد12475

ناجح71.550.5385229241371617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةامانى محمد محمد على12476

ناجح6752.536.550.524230.537171736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةامل ابوناٌل السٌد محمد12477

ناجح67574054.536.5255371716.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةامل عوض عبد العال محمد12478

ناجح765937.55135.525935171736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةأمنٌة محمد إبراهٌم محمد12479

ناجح79.560406040279.5361716.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةامنٌة محمد عبد هللا عبد الظاهر12480

ناجح78.560405838.5275371616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةامنٌة محمد محمد عثمان12481

ناجح8059.54053.538.5271.537161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةامنٌه احمد على جاد هللا12482

ناجح59.537.5303620183361614.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةامٌرة محمد احمد عبدالعال12483

ناجح77554050.535257.537171536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةآٌات حسن محمد محمد12484

ناجح76.553.539.55136.5257371615.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةآٌات عالء عبدهللا علم الدٌن12485

ناجح765437.550.53825637161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةأٌة حلمى محمد السٌد12486

ناجح74.558.5395238.5262.538151736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةأٌة محمد عبد العال عبده12487

ناجح654635.546.527.5220.5281616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةاٌرٌن بطرس كمال سامى12488

ناجح79.560406039.527937161736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةإٌمان أٌمن حمزة علم الدٌن12489

ناجح71594050.535.5256371616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةجهاد محمد جاد هللا السٌد12490

ناجح78.5604058.539276361715.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةحنان محمود أبو الغٌط ادم12491
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ناجح73.5484048.531241371615.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةدالٌا أحمد عبد الرحمن أحمد12492

ناجح78.5564047.527.5249.537161536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةدالٌا محمود محمد احمد12493

ناجح644538.53720.520536171636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةدعاء محمد عبد الحكٌم أبو زٌد12494

ناجح66.54532.544.526214.529161536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةدمٌانة محروس حنا سمعان12495

ناجح7350.539.54936248361617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةدنٌا عبد الرؤف محمد موسى12496

ناجح79.551.54047.535253.5371616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةدنٌا عالء ابو زٌد عبدالرحٌم12497

ناجح7856.5404535254.5381616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةدنٌا ناجح بكر احمد12498

ناجح7948.54050.536254371615.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةدنٌا ناجى السٌد عبد الرحمن12499

ناجح80604055.539.527536161536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةدٌنا إبراهٌم محمود بخٌت12500

ناجح77.556.539.558.537269361514.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةدٌنا فٌصل على احمد12501

ناجح69.545394234.523036151536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةرحمة احمد محمد عبدهللا12502

ناجح7856.539.557.539270.534161536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةرحمة اٌمن العشرى احمد12503

ناجح79.560405840277.5381515.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةرحمة خلٌفة احمد محمد12504

ناجح806040604028038151636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةرحمه طلعت عبد الرحٌم السٌد12505

ناجح79.558.539584027538161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةرفٌده محمد محمود بخٌت12506

ناجح7960405738.5274.538171736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةرٌم عبد الحمٌد محمود محمد12507

ناجح79.5604059.540279381616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةرٌهام عبد الرسول عبد الحلٌم محمد12508

ناجح8060405939.5278.5381618.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةرٌهام محمد عبد الصبور عبد الفتاح12509

ناجح77.553.536.552.532252351517.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةزهرة عبد الحمٌد محمد محمود12510

ناجح776036.554.536.5264.536151836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةزٌنب اٌمن عزت عل12511ً

ناجح74.5403951.534.5239.538161736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةسارة احمد عبد ربه ابو الحسن12512

ناجح806040594027938151736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةساره محمد على محمود12513

ناجح765738.55640267.537151636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةسالً عصام عبد الرحمن السٌد12514

ناجح68.55333.55433242361716.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةسلوى سالم احمد عبد العزٌز12515

ناجح7954.5395439265.535161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةسماء حسٌن احمد عبد اللطٌف12516

ناجح77.5503849.538253381415.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةسمٌة محمد عبد العظٌم قبٌصى12517

ناجح8059.539.5583927638141636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةسها ٌاسر السبع محمد12518

ناجح79.55439.558.539270.5381515.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةسهى عرفات عبد العلٌم فرحات12519

ناجح806040604028038171836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةسهٌلة ابراهٌم محمد ابراهٌم12520

ناجح73.555.539.559.538.5266.534141936جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةسٌمون حفظً زاخر شحاته12521

ناجح74.549.5324632.5234.535161536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةشرٌن حمدى السٌد سالمه12522

ناجح765730.548.53524737151436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةشرٌهان جمال السٌد سالمة12523

ناجح78.5604058.539.5276.537151536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةشهد محمد احمد عبد الرحٌم12524

ناجح68.5433051.53522835151536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةشهد عادل محمود محمد12525
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ناجح7852.5405639265.538151436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةشهد محمد حسان عبد المطلب12526

ناجح7448.536.550.535244.537161536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةضحى رفعت محمد عل12527ً

ناجح7758.5405738.527137161436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعزة صابر محمد عبد اللطٌف12528

ناجح744931533824537161436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعفاف احمد فتحى انور12529

ناجح6850.534.547.532.523337141336جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعلٌاء عبدالرزاق محمد ابراهٌم12530

ناجح76.55633.55637.5259.537151436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةعلٌاء محمود سالمة محمد12531

ناجح7649.53441.529.5230.535131336جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةفاطمة بخٌت محمد ابو اللٌل12532

ناجح785837.557.539.5270.537161436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةفاطمه محمد السٌد محمود12533

ناجح7860405939.5276.536141336جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةفاطمه محمود محمد محمود12534

ناجح7446325634.5242.5311514.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةكرستٌنا راضى مالك خلٌل12535

ناجح69.54837.55230.5237.534141836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمارتٌنا اسحق بسندي عازر12536

ناجح65.545335331.5228341414.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمارٌنا فلٌم فكرى سامى12537

ناجح7959375738.5270.532.5161536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمرٌانة عدلى زكى جرجس12538

ناجح78.560405939.527732.51616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمرٌانة نجٌب فهمى باسلٌوس12539

ناجح77.560405540272.536161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد حمدى احمد12540

ناجح7045.525.540.524.520636131436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمرٌم محمد علً محمد12541

ناجح66.5483442.532.5223.5321611.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمنار احمد أبو سدٌر عبد الموجود12542

ناجح78.5594057.53727236151536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمنار طه محمود حسن12543

ناجح76.559406039274.5331615.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمنار على حسٌن فهٌم12544

ناجح7958.538.556.540272.533151836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمنار محمد احمد محمد12545

ناجح7350.5333424.5215361414.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمنً السٌد شعبان محمد12546

ناجح68.54830.541.523.5212291314.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمهرائٌل مورٌس مرزوق بخٌت12547

ناجح70.551.5324934237341516.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمى على جاد هللا محمود12548

ناجح71.546.532453022534151436جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمٌادة ناجى السٌد عبد الرحمن12549

ناجح74.55033.55432.5244.5321715.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمٌرنا فوزى موسى سمعان12550

ناجح75.558.535.55130.525134131536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمٌرهان احمد علً محمد12551

ناجح7858.5405839.527435161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةناردٌن مورٌس فتحى بسالٌوس12552

ناجح76.5604059.538.5274.535161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةناهد ابراهٌم قبٌصى ابراهٌم12553

ناجح67.554.53049.532.523434161636جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةنجاة فٌصل محمد عبد الرحمن12554

ناجح63.55125.54827.5215.5341615.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةندى أحمد السٌد عبد الرحمن12555

ناجح77.559.538.553.537.5266.534161736جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةنرمٌن ماهر كامل ابراهٌم12556

ناجح7857.54053.537.5266.5371617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةنهال محمود حسن على12557

ناجح7757385337262331516.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةنورهان اشرف احمد اسماعٌل12558

ناجح785838.54836.525935161836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةنورهان السٌد محمد ابو دوح12559
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ناجح7660405939.5274.534161836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةنورهان عبد الحى على عمران12560

ناجح7858.5405236.5265351617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةهاجر زاهى احمد حسانٌن12561

ناجح766039.556.539271341616.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةهاجر عوض عبدالكرٌم هدهد12562

ناجح7358.5354835249.536171836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةهاجر محمود احمد محمد12563

ناجح76.554.538.55436.5260361617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةهاجر محمود محمد عبد هللا12564

ناجح7752.54052.537259341617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةهاجر مصطفى محمد هرٌدى12565

ناجح694638.55333239.534161836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةهاله عاطف سالمه محمود12566

ناجح68.545334427.521836161836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةهبة هللا محمد محمود عبد الاله12567

ناجح79.5604057.539.5276.533161836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةهدي طارق محمد عبد الكرٌم12568

ناجح70.549364730.5233341517.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةهناء محمد عبده محمد12569

ناجح78.558385337264.5361717.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةهند احمد عبد الحفٌظ عبد الحافظ12570

ناجح74.5584048.536257361617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةهند حمدان محمد حمدان12571

ناجح775238.547.538.5253.536161836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةوفاء محمد رزق عبد الرحمن12572

ناجح79.560405939277.535161836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةوالء محمد محمد عبد العظٌم12573

ناجح79.560405840277.5381617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةٌارا على محمد محمود12574

ناجح7960405839276381617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن احمد السبع محمد12575

ناجح71.55628.543.534.5234381617.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ٌسٌن ابو هلٌل محمد12576

ناجح79.559395638.5272371517.536جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةٌسرا محمود فتح هللا محمود12577

ناجح8059.5405939277.536161836جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةٌوستٌنا وجٌة شوقً جودة12578

ناجح624030.55023205.531161336جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةابانوب خلف غبلاير حلقة12579

ناجح7657.538.559.539.527130151337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةأبو بكر محمد شاكر المهدى12580

ناجح405534.55031210.535161337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد ابراهٌم محمد12581

ناجح70.554.535.554.526.5241.533161336جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد اسامه محمد على الزقزوق12582

ناجح75.557.54055.540268.5351613.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةأحمد جمال على محمد12583

ناجح72.540.533.551.537.5235.5351713.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد سٌد احمد محمد12584

ناجح663932.553.531.5222.536171237جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد ضاحى السٌد احمد12585

ناجح63413045.529.520934171136جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد عاطف ابراهٌم احمد12586

ناجح7547.53357.530243351511.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةأحمد عبدالسمٌع أحمد محمود12587

ناجح7959.5406040278.5331714.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد عبدالناصر عبدالعال محمد12588

ناجح70.542375936.5245351711.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةأحمد عشرى رمضان قبٌصى12589

ناجح7551.535.555.532249.5361613.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد على حامد على12590

ناجح53.534.53248.523.519231161336جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد احمد على12591

ناجح7352.537.55334.5250.5321611.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد محمد السٌد12592

ناجح6646.538.55427.5232.5341713.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةادهم محمد احمد على12593
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ناجح7256.539.5563626036171337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسامه محسن محمود محمد12594

ناجح74.549.539.55339255.534161337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةأشرف محمود محمد محمد12595

ناجح60.54531.551.529217.531141336جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةأمٌر صفوت محمد السٌد12596

ناجح785931.55227.524834.5151237جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاندراوس امٌر اسحاق سامى12597

ناجح61.538365226213.533151336جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةباسم رفعت عبٌد ملك12598

ناجح56.537.532.552.52520433151337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةباسم زكرٌا مرقص برسوم12599

ناجح6439.530.551.524.521035151236جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةبوال حلقه مكنوته حلقه12600

ناجح744936.554.532.5246.5351613.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةبولس اٌمن شحاته بولس12601

ناجح55.534.527.53825.518133141037جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةبٌشوى رأفت ابراهٌم زكى12602

ناجح67.545.528.55228.522230.51411.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةبٌشوى عونى أبوالغٌط حلٌم12603

ناجح5640.53036.52518832161236جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسام حسن عبدالرحٌم عل12604ً

ناجح63.540.5303826.5198.534161537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسام حسن خلٌفة عبداللطٌف عبدالمنعم12605

ناجح634528.54027203.5301411.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسن أحمد حسن عبدالمحسن12606

ناجح69.55237.55134.5244.535161436جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةحمام محمد محمد السٌد12607

ناجح7254.53853.53425238161437جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةحمزة سالمه أحمد سالمه12608

ناجح7245.5365837248.5351614.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةخالد محمود أحمد محمد12609

ناجح74.558334530.524138171536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةسٌد صالح سٌد بغدادى12610

ناجح6650.532.543.529221.536161137جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةطارق محمود شاكر المهدى12611

ناجح704033.54232217.534161136جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعاطف عادل عاطف السٌد12612

ناجح66.545364237.522730161237جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبد الرحمن عادل عبدالرحمن محمود12613

ناجح57.5403244.53320731161136جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالاله احمد محمد عبدالاله12614

ناجح78.558.5406039.5276.537161637جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحمن السٌد محمد أحمد12615

ناجح765837.54835.5255381611.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحمن محمد فؤاد صادق12616

ناجح766039.556.53726936161536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعالء عالم محمد حافظ12617

ناجح7248.5374737241.537171437جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعلى حسن على مصطفى12618

ناجح7552.53852.534.5252.5341714.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعلى رمضان على عبدهللا12619

ناجح6746.533.540.524.521233161337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعلى محمد محمد ابراهٌم12620

ناجح67.542334424.5211341513.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعمرو احمد خلٌفه محمد12621

ناجح60.54032.537.524194.533161337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةفارس محسن محمد جابر12622

ناجح714732.552.52923230161237جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةفٌلوباتٌر داود لطٌف عطا هللا12623

ناجح73.54934.551.536244.5341410.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةكرٌم جمال احمد محمد12624

ناجح7758405940274311413.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةكٌرلس عاذر مرقص بنٌامٌن12625

ناجح76.5473453.531.5242.5311613.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةكٌرلس مدحت فاروق عبدالسٌد12626

ناجح65.53625.541.523.519232151337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةماٌكل عاطف رسمى مٌخائٌل12627
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ناجح66.532.525.53323180.5321610.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد السٌد على مصطفى12628

له دور ثان331917.51913.510232171337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد انور محمد سالم12629

ناجح694531.54026211.533161337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد اٌمن محمد محمد12630

ناجح58.536223320.517030151136جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد خالد عبدالمجٌد عبدهللا12631

ناجح71.5453044.529220361610.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد راضى صابر احمد12632

ناجح62.535.533.543.52419933161236جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد محسن عبدالحلٌم أحمد12633

ناجح75.5554052.536.5259.5341616.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد محمد محمود احمد12634

ناجح74.5503850.534.5247.536161436جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد مصطفى كمال حسانٌن12635

ناجح68423840.539227.534151737جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد مصطفً محمد اسماعٌل عبد المجٌد12636

ناجح64373034.535.520132161237جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد معتز عبدالرحمن محمود12637

له دور ثان020.513157.556341611.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود محمد ابراهٌم محمد12638

ناجح7448.532.54328226361612.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود على محمد محمد12639

ناجح68353439.527.520437151136جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود محمد أحمد ابراهٌم12640

ناجح70.545.530.549.527.5223.5351710.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود محمد محمود حسن12641

ناجح653826.542.52419635181336جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمصطفى محمود حسٌن حافظ12642

ناجح63.531.5263522.5178.532.5171337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةممدوح صابر منز اسحق12643

ناجح79.56039.559.538.527733161237جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمٌنا جمال جاد بخٌت12644

ناجح7146.53654.53224034161336جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمٌنا خٌرى فوزى السٌد12645

ناجح734627.554.530231321711.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمٌنا عٌاد مرجان عبدالمسٌح12646

ناجح694631.54932.522832161336جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةولٌد عبدالناصر احمد على12647

ناجح69.5372850.52821330.5161337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةٌس تروت مورٌس توفٌق12648

ناجح67.539.527.539.53220629161136جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةٌوسف عبدالحلٌم سعد عبدالعال12649

ناجح7560406040275351516.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسراء جعفر محمود السٌد12650

ناجح68.551.534.54525.522536161537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاشرقت محمود احمد ابراهٌم 12651

ناجح62.550.528.551.528.5221.532161536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةالهام حسن محمد عبدالنعٌم12652

ناجح7760395639.5271.534171337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةالهام كمٌل دٌش ابراهٌم12653

ناجح6736.53136.527198331613.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةأمانى محمود سٌد احمد12654

ناجح5141.5293823.518327151237جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةآٌات رمضان شاكر أحمد12655

ناجح75.56038.55835.5267.5361614.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌمان ابراهٌم عبد الرحمن ابراهٌم12656

ناجح7059.5385839264.5351713.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌمان طلعت محمد محمد عبدهللا12657

ناجح75.56037.556.538.526835171337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌمان عاطف محمد أبوضٌف12658

ناجح74.547.533.54034229.5371613.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةأٌه محمود محفوظ محمد12659

ناجح70.555.530.545.532.5234.5361611.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةبسمله السٌد محمود محمد12660

ناجح72.5573857.539.5264.537161336جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةبسمه صابر عبدالعال محمود12661
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ناجح70.54931.554.536.524232161237جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةجهاد محمود فتحى احمد12662

ناجح64.53630.5362519234161336جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسناء كمال موسى الزهرى12663

ناجح806039.56040279.535171337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةخلود جمال ابوالٌزٌد ابراهٌم12664

ناجح7149314833.5232.534171337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةرباب محمد متولى محمد12665

ناجح72.5583956.539.5265.534171336جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةرحمه ابراهٌم موسى احمد12666

ناجح61.538.530.54124.519633151437جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةرحمه احمد محمد احمد12667

ناجح73.557385839.526631151536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةرٌموندا رومانى باخوم شنودة12668

ناجح72.559.535.56036.5264361714.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةسارة اسحق توفٌق سعٌد12669

ناجح725337.558.538259341613.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةسارة بخٌت بباوى رزق هللا12670

ناجح806039.56040279.537161437جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةساره عاطف محمد مرتجى12671

ناجح704631.54634227.5361413.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةسمر احمد محمد محمد12672

ناجح7241.535.540.533222.536151536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةسمر محمود محمد محمود12673

ناجح61.537.5264823.5196.5341515.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةسوزان احمد حسن محمد12674

ناجح72.554.5385735257341414.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةسٌمون زاٌد شكرهللا عبٌد12675

ناجح70.546.53652.532237.5351514.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةشاهندا صابر جابر احمد12676

ناجح54.54528.53823189331513.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةشاهندا عنتر محمد صالح12677

ناجح80604059.540279.536151637جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةشذى طارق عز عبدالرحٌم12678

ناجح66.557314426.522532161637جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةشروق محمود محمد السٌد12679

ناجح6749324828.5224.533151436جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةشهد عبدالعال السٌد اسماعٌل12680

ناجح6132.530.535.521180.5361615.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةشٌماء محمد عبدالسمٌع آدم12681

ناجح6938.5323932210.5331615.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعال حافظ حسانٌن عبدالغنى12682

ناجح6938.537.53636.5217.536161337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةعلٌاء مصطفى حسن محمود12683

ناجح76.5583859.53827034161536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةغادة رفعت احمد على12684

ناجح72.555.536.56033.5258351515.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةكرستٌنا مجدى عدلى راغب12685

ناجح776037.56040274.5311514.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةكرٌمان جمال عبدالرؤوف عبدالمحسن12686

ناجح62.54131.546.527.520934151536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمادونا سمٌر عزمى فرح12687

ناجح66.55333.556.534243.532161537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمادونا مجدى شكرهللا عبٌد12688

ناجح7756.534.557.539264.5331611.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمارٌنا جمٌل بخٌت بسطا12689

ناجح59352333.525175.531171437جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمارٌنا سامح لطفى رٌاض12690

ناجح67.54330.548.528217.533141236جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمارٌنا مارس شاكر عبٌد12691

ناجح735935.550.535.5253.5341513.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمرٌم رضا كامل رٌاض12692

ناجح63.54326.550.525208.5321510.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمرٌم فاٌز عطٌه بشندى12693

ناجح64.543.530.55330.522231151236جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمرٌم ماهر ذكى حلٌم12694

ناجح70.547.535.554.533241341511.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمرٌم مٌالد مرجان عبدالمسٌح12695
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ناجح7653355838.5260.535161236جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنار خالد احمد ابراهٌم12696

ناجح70.553334134231.534171037جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنار صالح محمد السٌد12697

ناجح77.557.536.56039.5271361510.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنه قبارى عزٌز الدٌن ابراهٌم12698

ناجح65.54027.540.526.520035161337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنه محمد محمد على12699

ناجح49.540.522.536.521.5170.532151137جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةناهد حاتم حسن عبدالمحسن12700

ناجح683831.534.530.5202.5341610.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةنجالء خمٌس اسماعٌل سٌد12701

ناجح6856304334231311711.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةنسمة محمود محمد عبد العال12702

ناجح65472637.526.520234171136جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان أشرف محمد محمد12703

ناجح5937.52235.52618036161137جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان عالء عبدهللا حسن12704

ناجح7348.53049.538239361710.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان محمود احمد حسن12705

ناجح746039.559.53927234161237جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةٌوستٌنا شحات سعدهللا جبره12706

ناجح63.543.526422620125161337جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةٌوستٌنا عاطف عبده ملك12707

ناجح77.557.540604027538181938جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد عبد العزٌز بخٌت احمد12708

ناجح6838.537.545.531220.531171836جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد عبدالاله عبدالعال احمد12709

ناجح75.55839.550.537.526135161837جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد فتحى محمد محمد12710

ناجح69583940.538244.5361814.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد محمد ابراهٌم قبٌصى12711

ناجح7657.5405035258.537171837جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد محمد ابراهٌم محمد12712

ناجح7246.5405026234.537171836جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاحمد ٌاسر رشاد عاٌد12713

ناجح64.552.533.53929218.5361717.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةبكر على عبدالعال حسٌن12714

ناجح775839.559.538.5272.537181836جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةجمال اسماعٌل عبد اللطٌف محمد12715

ناجح75.5603956.53927038181838جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةزٌاد عبدالرحمن حسن عاٌد12716

ناجح754840573825838171936جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسٌد قالد السٌد حسان12717

ناجح7957.5406039.527638181937جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسٌف ناصر محمد محمود12718

ناجح75563959.539.526937181936جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةطارق محمد ٌوسف احمد12719

ناجح714538512823337181937جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد الحلٌم كٌالنى السٌد محمود12720

ناجح7458.53957.53426338181936جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبد هللا رشدى عبد هللا احمد12721

ناجح5945.534.545.529213.538171937جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالعال السٌد عبدالعال حسٌن12722

ناجح713937.545.53422736181436جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعبدالواحد عبدالحفٌظ احمد شعبان12723

ناجح6438.532.54230.5207.538181937جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعالء حسٌن عبدالعال حسٌن12724

ناجح55.5323538.53019138171836جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعالء محمد عبدالرحمن ابراهٌم12725

ناجح5141.535.53933.5200.5371714.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعماد محمد محمد على12726

ناجح63433341.532.5213351715.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعمر عبد العزٌز عبٌد ابراهٌم12727

ناجح68.543.530.547.530.5220.539181537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعمرو السٌد فخرى سٌد12728

ناجح58.54630.539.524.519937151436جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةكٌالنى على محمد احمد12729
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ناجح5947.5284229.520635171637جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد احمد محمد محمد12730

ناجح664731.53826208.537171436جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد صفوت محمد حسانٌن12731

ناجح61.547.535.551.528.5224.538171537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد صالح محمد محمد12732

ناجح77.558.540583727139171436جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد عبد الناصر محمود عبد الرحٌم12733

ناجح6649.53854.535.5243.538171437جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد على حسن على12734

ناجح78.559406038275.538181536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد محروص محمدالصغٌر محمد12735

ناجح614532.545.53722135181537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمد ناصر محمد حسان12736

ناجح68.548.539.54636.523936181636جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمحمود سٌد محمد عبد العال12737

ناجح76.555.5405838.5268.5391815.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنادر السٌد السٌد محمود12738

ناجح73.554.5405838264381816.538جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةولٌد ممدوح محمد على12739

ناجح7051.539.552.537250.537181637جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌحً اٌمن السٌد حسان12740

ناجح67.551385235.524436171636جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌسرى عبد الناصر محمود باقر12741

ناجح63.545324736223.5331715.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌوسف حسن محمد محمود12742

ناجح7554.5384936.5253371715.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةابتسام محروس ابو الحمد حسٌن12743

ناجح724837.555.531.5244.534171737جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةارتواء حسن محمود باقر12744

ناجح756040583927236181736جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاروه احمد حسن على12745

ناجح6337.531.54026.5198.533181537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاسراء محمد اسماعٌل السٌد12746

ناجح73.56037.553.539263.535181736جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامل عطوه عبدالمحسن عبدالمغٌث12747

ناجح6339354225.5204.5321714.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامل عقل عبد العاطى حسٌن12748

ناجح71.56039.5593826836181736جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةأمنٌه أٌمن محمد عبدالحلٌم12749

ناجح67.550.5384627.5229.538171737جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامنٌه عبدالرحٌم على السٌد12750

ناجح776039.55937.527339181736جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامٌرة محمد محمود محمد12751

ناجح68.541.535.540.526212391816.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةامٌره ابوكساب محمد محمود12752

ناجح8059.54057.539.5276.539181736جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌمان ناصر عبدهللا عبدالرحمن12753

ناجح644635.54425.521539171837جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةآٌه كمال محمد عبدالعال12754

ناجح7458.538.55938.5268.539171836جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةاٌه محمد عبدالعال محمود12755

ناجح7059.53849.531.5248.539181837جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةآٌه ممدوح على عبد هللا12756

ناجح684836402221439141836جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةحنان حسٌن عبد العاطى حسٌن12757

ناجح7258.53656.52825139171837جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةدعاء محمد عبد اللطٌف قبٌصى12758

ناجح714536.54229.522439181736جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةدنٌا السٌد حسن عبد الرحٌم12759

ناجح67.54835.552.528231.5371616.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةدٌنا كرم محمد حسٌن12760

ناجح77.559.5406038.5275.539181738جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرحاب محمود احمد عبدالاله12761

ناجح73.550375830.524939161737جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرحمه خالد محمد محمد12762

ناجح735537.55929253.539181736جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرحمه محمود ملثم السٌد12763
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ناجح74.55436.55929.5253.5391718.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةرنا محمد احمد رشاد12764

ناجح6653.53655.524.5235.5381817.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةزٌنب صابر عبد الرحٌم محمد12765

ناجح6952355927242381818.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسهٌله محمد محمد حسان12766

ناجح63423358.525221.537181736جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةسومه السٌد نور الدٌن السٌد12767

ناجح68.552.533.554.523.5232.5391717.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةشٌماء مصطفى العربى محمود12768

ناجح695037.549.526.5232.5391717.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعائشة ٌوسف محمد السٌد12769

ناجح77.5604059.537274391818.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعلٌاء محمد محمود احمد12770

ناجح7558.5375925254.539181836جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةعٌناء محمد عبد اللطٌف قبٌصى12771

ناجح70.54935.55926.5240.539171837جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةغاده محمد سعد احمد12772

ناجح70.551.532.55827239.539181736جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةفاطمه محمود محمد محمد12773

ناجح75603959.537.5271391818.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةلمٌاء عالءالدٌن على عبدالاله12774

ناجح62.55530.55824.5230.538171836جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةلمٌاء محمد الصغٌر عبد النظور عبد الباسط12775

ناجح7259.54059.53726839171837جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمروه محمد محمود على12776

ناجح705736.558.52624839171836جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةملك اسماعٌل محمد محمد12777

ناجح48.545305520.519936161837جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنار رمضان على محمد12778

ناجح79.560406040279.5391816.538جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنار محمد على عبدالحلٌم12779

ناجح7456.539.54535.5250.5391816.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنه ابوالسعود احمد عبد العال12780

ناجح74.5563748.529.5245.539181636جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنه هللا حنفى محمد محمود12781

ناجح64.5453041.524205381816.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةمنى محمد السٌد حسٌن12782

ناجح71.55637.546.529.5241391816.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةندى محمد محمد احمد12783

ناجح644731.53725204.5391816.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنرمٌن سٌد محمد عبد العال12784

ناجح715534472823539181636جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنفٌسة محسن محمد السٌد12785

ناجح71.545.534.53627214.5391716.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان احمد بخٌت احمد12786

ناجح76.559405538.5269391716.538جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان صالح الحربى محمد12787

ناجح70.55436.54929239391816.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان عالء العربى محمود12788

ناجح755538.548.535252391816.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةنورهان محمود محمد احمد12789

ناجح70493749.530.5236381716.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهاله شعبان احمد حسان12790

ناجح72.547.53446.529229.5391516.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةهناء على محمد محمد12791

ناجح75.5563955.534260391816.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةوفاء خضر احمد محمد12792

ناجح73.555.53744.533.5244391716.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌاسمٌن احمد حسن احمد12793

ناجح72.55837.546.529.5244391816.537جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌاسمٌن محمد السٌد محمود12794

ناجح7559.54055.538.5268.5391815.536جهٌنهعنٌبس االعدادٌة الجدٌدة المشتركةٌاسمٌن محمود محمد احمد12795

ناجح75.555.539513825939181437جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم احمد ضاحى محمد12796

ناجح72.55235.5403523539171536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم حسن على السٌد12797
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ناجح57.535.533.538.533198331815.535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم راضً ابراهٌم اسكندر12798

ناجح64.535374732215.539151537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةإبراهٌم عالء إبراهٌم أحمد12799

ناجح57.533323732191.533181535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةأحمد إسماعٌل إبراهٌم عبدالحمٌد12800

ناجح7856.54058.539.5272.537191438جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد خالد احمد عبد الوهاب12801

ناجح68393939.524209.534171336جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةأحمد خالد محمد أحمد12802

ناجح57.537.530402318834171237جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد رفاعى حسن عطا هللا12803

ناجح7038.53350.53122337171235جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد طه حسٌن عبد الحلٌم12804

ناجح6945.534.550.535234.538161436جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد على احمد محمود12805

ناجح73.557.538.555.535.5260.536161334جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد مجد االسالم اسماعٌل محمد12806

ناجح6150.5364733227.537181337جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود احمد عمران12807

ناجح65.536.530.544.531.5208.537161535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود محمد على شعٌب12808

ناجح57.54534.546.530213.5351812.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةأحمد ممدوح محمد حسانٌن12809

ناجح76.56039.556.538.5271351913.538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةانس عادل نفادى احمد12810

ناجح62.54534.547.533222.537181234جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةأٌمن محمود أحمد عبد هللا12811

ناجح71.557.533.55034246.537181336جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةبدران عبدالقادر بدران عبدالقادر12812

ناجح644533.54531.5219361812.537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةحسن شحاته محمد على12813

ناجح6441.5333730205.534191538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةحسن عبدالرحٌم عبدالحمٌد عبدالرحٌم12814

ناجح46.536.53238.528181.528171436جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةحسن محمد عبد الحفٌظ محمد12815

ناجح64.55031.541.530.5218301512.537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةخالد محمد السٌد احمد12816

ناجح604632.541.528.5208.5321811.535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةخالد محمد عمران عبد الرحمن12817

ناجح59.53433.54625.5198.533161338جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشنودة عادل عطا نسٌم12818

ناجح715335.55337.5250341813.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةصالح الدٌن احمد بخٌت احمد12819

ناجح54.5393344.528.5199.530181337جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن جمال علً حجازي12820

ناجح64.541355632.522932171535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن خالد حسن عبد الرحمن12821

ناجح776038.559.538.5273.5351713.534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعبد الرحٌم صالح عبد الفتاح سرحان12822

ناجح67.553355235.524333171538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن عبد اللطٌف محمد عبد اللطٌف12823

ناجح71.54537.552.537243.533181436جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمود12824

ناجح66.537.53840.535217.533181437جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعصام صابر غٌطانً عبد الرحٌم12825

ناجح68.553.537.55136246.532181435جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةكٌرلس وصفً تقاوي عبد هللا12826

ناجح62.5343446.530207311813.534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد السٌد فهم12827ً

ناجح7860406039.5277.5351917.537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد محمود12828

ناجح715035.555.53624833171536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد اٌمن عبد الرحمن احمد12829

ناجح60.534.53644.531206.5331713.538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال أحمد عل12830ً

ناجح6734.537.547.531217.533171437جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد عبدالاله12831
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ناجح6035.53649.531.5212.5321712.535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حسن ابراهٌم عنبر12832

ناجح69.552.5374535239351812.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد صفوت نفادي احمد12833

ناجح745536.554.537.5257.535171534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عادل عبد العزٌز عبد الحمٌد12834

ناجح66.538.53548.530.521933181436جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبد الناصر عبد المجٌد عٌس12835ً

ناجح65.54635.543.523213.532181338جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عالء فراج محمد12836

ناجح66.541.531.54626.5212351713.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عمار محمد محمود12837

ناجح6741.53138.529.5207.5321813.534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد محمد مهدي عبد العظٌم12838

ناجح75603858.539.5271351816.537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمد مشهور محمد مسعود12839

ناجح65.54535.5382621031191435جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد عبد الحلٌم محمد12840

ناجح72.550.53752.537249.534171536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود حامد محمد عبد الرحمن12841

ناجح7349.53653.530242321813.538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود حسنً عبدالهادي السٌد12842

ناجح64.545334423.521033181337جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود رجب محمود السٌد12843

ناجح5945.535.543.522.520633181537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود عاطف محمد بكٌر12844

ناجح7053.53944.529236351813.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود عبد العزٌز محمود السٌد12845

ناجح73.554.539.555.538.5261.5331811.537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمحمود كمال محمد اسماعٌل12846

ناجح7050.53648.53423934181238جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنادر فرٌد علً محمد12847

ناجح6645.533.54122.5208.529181537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةهشام عبد الستار محمد أحمد12848

ناجح6652.5404230.523132181436جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةولٌد رمضان ابراهٌم عبد اللطٌف12849

ناجح69.545344927224.533181338جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةٌاسر جمال محمد بخٌت12850

ناجح7047.534.54025.5217.5331813.535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاستٌر الطف رومانً فهم12851ً

ناجح78.558405939.527535181536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاسراء ناجً احمد السٌد12852

ناجح76.556.54059.539.527235171437جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاسماء اشرف محمود احمد12853

ناجح74.552355736.525535171335جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاسماء عبد الفتاح عبد الحمٌد عمران12854

ناجح806040604028037181638جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاالء السٌد احمد عل12855ً

ناجح7752.538.558.538.526532171434جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةامل عبد الحلٌم محمد عل12856ً

ناجح72.538.531.54027209.536171437جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةأمٌرة إبراهٌم عبد السمٌع أحمد12857

ناجح553931.53922.518729171336جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةأمٌرة خلٌفة عمران أحمد12858

ناجح7556.5395839267.534181438جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةآٌة فراج السٌد محمد12859

ناجح70.54730.545.529222.5341813.534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةآٌة محمد قرنة عبد الرحٌم12860

ناجح77.5573959.539.5272.5371815.538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان ابراهٌم شحاته ضاح12861ً

ناجح67.5413047.523.5209.5311612.538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةإٌمان راضً محمد عبد الرحمن12862

ناجح66.53927.53829200331813.537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمد عبدالرازق عبدالعال12863

ناجح765033.556.536252341813.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةاٌه حسن محمود اسماعٌل12864

ناجح7547.5405738257.5341712.535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةبسمه احمد عبد هللا حسٌن12865
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ناجح7551396039.5264.5341813.534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةجمٌلة قبٌصى احمد محمد12866

ناجح73.5483451.528.5235.534181538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةجهاد أحمد منصور أحمد12867

ناجح653933.54826211.5311812.537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةجٌهان عبد الرحٌم محمود عبد العزٌز12868

ناجح68403549.534.522733151335جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةجٌهان محمد السٌد حامد12869

ناجح7960406040279321615.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةحنٌن فٌصل عبد الرحمن اسماعٌل12870

ناجح74.549.5324227.5225.536181437جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدالٌا أحمد عبد الرحمن محمد12871

ناجح7860406040278361713.534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدعاء خلف محمد اسماعٌل12872

ناجح7754.53758.537.5264.535181336جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدعاء صالح عمران السٌد12873

ناجح704832.55532237.534171335جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا عادل رزق سالم12874

ناجح685235.548.534.5238.535181537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا محمد ابراهٌم قرٌن12875

ناجح66.540.52436.522.519032181338جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدنٌا ممدوح كمال الصاوي12876

ناجح6842.5284925.5213321813.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا جمال رمضان الٌمن12877ً

ناجح71.550.53351.530236.5321713.535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا عبد الظاهر السٌد احمد12878

ناجح7651.534.559.539260.534171334جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا عزت السٌد محمد12879

ناجح6535.527.53324185341713.535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا ممدوح كمال الصاوي12880

ناجح64.53527.53423.5184.533171334جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةرحاب عبد الباسط احمد السٌد12881

ناجح765638.558.53526435181437جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةرحمه محمد عبد الراضى احمد12882

ناجح7146.536.55737.5248.535181536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةزهراء عبد العزٌز محمد عبد العزٌز12883

ناجح79.558.5406039.5277.535181638جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةساره جمال محمد عل12884ً

ناجح60.533273821.518030181538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةسحر عادل محمد عبد الحلٌم12885

ناجح68.5453357.52923333181437جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةسمر حسن السٌد بدوي12886

ناجح72.5453443.528223351712.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةسهام السٌد حمٌد حسن12887

ناجح60.546.52853.530218.5321813.537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةسهام وحٌد محمد محمود12888

ناجح69.54731.5452521834181337جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةسهً افتوح منصور احمد12889

ناجح7757.53957.537.5268.534181536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةسهٌر محمد عبد الحمٌد محمد12890

ناجح62.5453036.523.5197.533171535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةسٌمون الطف رومانً فهم12891ً

ناجح77493056.535.524836181236جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشهد السٌد ابو عٌاد السٌد12892

ناجح765737.555.53926531181236جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشهد محمد عبد الرحٌم حسٌن12893

ناجح78.558395838.5272321813.535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشهد ٌاسر ابراهٌم رمضان12894

ناجح764636.553.533245371813.534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء ابراهٌم محمد محمد12895

ناجح73.548.53055.528235.536171438جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد علً عبد اللطٌف12896

ناجح78594059.539275.5371815.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء عبد الباسط احمد عبد الرحمن12897

ناجح7960406039.5278.535181537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء عبد الناصر احمد عبد الحافظ12898

ناجح69.5342835.523.5190.537161537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء عشري محمود عٌس12899ً
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ناجح765137.55738259.533151636جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء محمد محمد عبد الحلٌم12900

ناجح714938.556.53324831151637جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةصابرٌن خلٌفه عمران احمد12901

ناجح67342832.523184.533161536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةصباح أحمد عبدالحمٌد محمد12902

ناجح765538.56040269.534161538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةصفاء عدلً محمد محمود12903

ناجح70.54731.5533323533161535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعبٌر ٌوسف عبد الباسط عبد اللطٌف12904

ناجح54.537.525.533.521172311613.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعزة عبد الخالق محمد إبراهٌم12905

ناجح76.557.5375938268331813.534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعفاف خالد عاطف احمد12906

ناجح7657.5406036.5270351613.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةعلٌاء هرٌدي محمد السٌد12907

ناجح70.555.532.55335.524731161335جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةفاطمه فراج محمدٌن عقل12908

ناجح68.548354531227.5361613.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةفاٌزه احمد السٌد احمد12909

ناجح74.55136.555.530247.536161335جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةفرحه علً محمد ٌوسف12910

ناجح64522843.523210.536171534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةفرحه محمد عزمً عبد الرحمن12911

ناجح54.537.5273828.5185.533161536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةلبنً سعد قمر محمد12912

ناجح79.5604059.539.5278.5311613.537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةلٌلً وائل العشري محمد12913

ناجح77.559.540573927339161538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةماري رفعت كرم زك12914ً

ناجح60382634.522180.5291713.535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمروه راشد محمود عٌس12915ً

ناجح67.540.5303520.5193.533171334جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم رفعت منصور عجاٌب12916ً

ناجح77.552.5355640261331612.534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمرٌم كمٌل نصري عجاٌب12917ً

ناجح5947353727205291816.535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمنه هللا ممدوح محمد عبد الرحمن12918

ناجح71.53724.53621.5190.529171635جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمنه مرسً محمد عل12919ً

ناجح7750.537.556.537258.5321715.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمنه ممدوح محمد ابو ضٌف12920

ناجح67.554.534.548.53323832181535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمنى عاطف عمران السٌد12921

ناجح60402837.527.5193321613.534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمنً جمال محمد عثمان12922

ناجح63.538284624.520031171338جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةمنً حسٌن احمد عبد العزٌز12923

ناجح67.54726.536.521.5199311713.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنادٌة أبو السعود عبد المعز محمد12924

ناجح75.549.538.558.538.5260.534171537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنارٌمان اشرف محمود نجٌب12925

ناجح6945285224.5218.532161635جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنجالء انور محمد عبد المجٌد12926

ناجح6942.526.538.525201.5301615.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنجالء كامل علً عبد الحمٌد12927

ناجح593926.543.529.5197.529151536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةندا أحمد الشمندي فراج12928

ناجح533724.54331.518927161334جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةندا اشرف سعد عل12929ً

ناجح69.5533354.53724732161335جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةندي ابراهٌم عبد النعٌم عوض12930

ناجح624132.548.53121533151236جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنوال خلٌفة أحمد نجدي12931

ناجح74.553.539583926432171237جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنورهان عامر قاعود احمد12932

ناجح76.551385536.525735181534جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنورهان عبد الرحمن ابوعمٌره ابوعمره12933
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ناجح72.55338.558.540262.5321813.535جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةنورهان عبد العزٌز احمد محمدٌن12934

ناجح5937283823.5185.528171436جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةهدٌر حسن علً محمد12935

ناجح66.545.526.542.527.5208.534151335جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةهدٌر محمد عبد الحكٌم بٌوم12936ً

ناجح7052.53141.53122636171336جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةهٌالنة وجٌه ذكً فهٌم12937

ناجح73.545.537.556.536249361713.537جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةوفاء عاطف اسماعٌل عطا هللا12938

ناجح78.559.539.55939.5276361813.536جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةٌاره عاطف عبد الجواد محمود12939

ناجح78.555.537.55840269.5321713.538جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عزت السٌد عبد الاله12940

ناجح75.5573857.538.5266.534161335جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن عمر قاعود احمد12941

ناجح67.536.5295027.5210.534161336جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمود علً إبراهٌم12942

ناجح776040564027337161637جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةٌوستٌٌنا ادوار رومانً توفٌلس12943

ناجح7756.53446.535.5249.5331411.533جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةابراهٌم ٌاسر ابراهٌم محمود12944

ناجح6855.5334632234.532151532جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةأحمد التونى مسلم حسن12945

ناجح695233.553.536244301414.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةاحمد سالم احمد محمد12946

ناجح65.547.533.54334.5224341512.533جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةأحمد عبد القادر صالح سالم12947

ناجح7754.53753.538260341515.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةاحمد فراج محمد حسن12948

ناجح62.53431.535.522185.5321415.533جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةأحمد فرج عبد الرحمن السٌد12949

ناجح70.54237.55037.5237.5351615.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةأحمد فٌصل عبد العزٌز محمد12950

ناجح73.5443747.53723934161432جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةأحمد محمد عبد العزٌز أحمد12951

ناجح57.533313421176.532151334جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةأحمد وفقى أحمد عبد الحمٌد12952

ناجح56.536.532.535.521.5182.529151333جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةبركات غانم حسن غانم12953

ناجح683536.533.52419730141333جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةحسن خلف حجازى احمد12954

ناجح694435.53828.521536151334جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةحسن محمد حسن احمد12955

ناجح78604057.538.527437141432جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةسعد محمد مدكور عبد المولى12956

ناجح6444.537.536.526208.536151435جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن السٌد عبد الرحمن اسماعٌل12957

ناجح70.5453543.523.5217.538141435جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن سلمى جمعة سلمى12958

ناجح73.545.536.544.53123134161434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةعالء محمد السٌد عمر12959

ناجح74.552.537.556.538259361512.536جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةعمر ممدوح السٌد محمد12960

ناجح68.5433544.529.5220.532141334جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةعمرو السٌد عبدالرحمن مدكور12961

ناجح73.5383849.536.5235.5371512.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد السٌد12962

ناجح72.54135.542.532223.535151335جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةمحمد عبداللطٌف عبد العزٌز محمد12963

ناجح6436.53235.527.5195.535161333جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى عبد العال محمد12964

ناجح624035.534.528200341612.535جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةمحمود عبد الباسط عبد العال محمد12965

ناجح694335.53626.521036151434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةمحمود محمد ابراهٌم السٌد12966

ناجح75.5413735.531.5220.537151633جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود على محمد12967
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ناجح6436.5304430204.535161435جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةمصطفً ابراهٌم عبدالعال عبدالمنعم12968

ناجح59.538.531.540.52219230161434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةٌوسف ابراهٌم عبدالعال عبدالمنعم12969

ناجح66.543.53542.530.521833151433جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةٌوسف محمد السٌد عمر12970

ناجح634124.54425197.5381611.532جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةأسماء محمد ابوالٌزٌد عبد الرحٌم12971

ناجح73.55031.549.533237.536161433جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةاصاله احمد السٌد محمد12972

ناجح795439.55736265.5371517.535جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةأمل هالل محمد محمدٌن12973

ناجح74.54833.54934239351616.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةاٌمان عبد السمٌع عبد اللطٌف شافع12974

ناجح62.539234027.519237161333جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةإٌمان على أحمد على12975

ناجح403825.539.53117436151434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةاٌه محمد محمود حسن12976

ناجح693731.551.531.5220.535161434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةبخٌته سعد الدٌن خلف حماد12977

ناجح57372637.524.518234151335جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةبسمه كامل عبد السمٌع أحمد12978

ناجح61.5332238.524179321514.533جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةثرٌا عطٌه سالم السٌد12979

ناجح72.538.535.54636.5229361712.535جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةحسناء محمد ابراهٌم محمد12980

ناجح59.533.52741.525186.535161435جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةحمدٌه محمد محمد على12981

ناجح6236224027.5187.5361514.533جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةحنان ضاحى السٌد احمد12982

ناجح403020302014020101033جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةراندا جمال فتحى محمد12983

ناجح7337.52738.528204381515.533جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةرانٌا رشدى السٌد محمد12984

ناجح66.542274226203.538161434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةرحمه محمد ابراهٌم السٌد12985

ناجح75.545.53448.536.524037161434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةرشا عبد الحفٌظ احمد عبد الوهاب12986

ناجح61.540.5234226.5193.5381613.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةسحر على عبد الرحمن السٌد12987

ناجح6941.5264531.521337151434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةسهام كمال احمد علً 12988

ناجح7235.5314129.520937161434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةشٌرٌن محمود ٌونس مهران12989

ناجح6637233727190361515.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةشٌماء احمد قبٌصى عبد القادر12990

ناجح68.53726.540.525197.536161434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةصابرٌن احمد حمٌد سلمى12991

ناجح61.535284131.5197341714.533جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةعبٌر امٌن ابراهٌم السٌد12992

ناجح64.54128.54332.5209.533151334جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةعال محمد فهمى عبد العاطى12993

ناجح78.55838.55239.5266.5371512.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةغاده صالح على محمد12994

ناجح71.53536.535.532210.537151334جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةفاطمه ابراهٌم على سند12995

ناجح77.550.537.55340258.5381513.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةلٌلى اعمر راجح اعمر12996

ناجح76.542.5345038.5241.532141434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةلٌلى سلمى مبارك سامى12997

ناجح7756.53755.539.5265.538161434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةمنار محمد عبدالرؤف السٌد12998

ناجح734136.544.534.5229.5371614.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةمنال حامد ابوعلى محمود12999

ناجح7542.5375138.5244351512.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةمنال محمد عٌد محمد13000

ناجح7347.534.54937.5241.536151234جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةنجالء فتحى احمد محمد13001
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ناجح68.537.53146.536.5220341512.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةندي ماهر محمد السٌد13002

ناجح73.555.53754.537.525835151434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةنسمه سالم أحمد محمد13003

ناجح67.532.531.53933203.535141334جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةنعمه عوض احمد سلمى13004

ناجح58.538.528.537.532.5195.533151434جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةنهى عنتر محمود عبد السالم13005

ناجح6636.53639.537.5215.534161534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةنورا عبد الناصر غٌطانى محمد13006

ناجح5937303927.5192.533151534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةهناء عبداللطٌف عبدالعزٌز محمد13007

ناجح65.541.53747.540231.5351614.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةوفاء محمد احمد على13008

ناجح7549.5385240254.536151534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةوالء حمدى عبده عبد العال13009

ناجح7455.53751.53925735151334جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن مصطفى عبد الرحمن مدكور13010

ناجح7038.528.535.534206.5321512.534جهٌنهعمر بن الخطاب االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن مصطفى محمود السٌد13011

ناجح63.557.533.55133238.5381518.537جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ابراهٌم السٌد محمود جٌالنى13012

ناجح6750.53651.534.5239.5391618.536جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ابراهٌم محمد ابراهٌم محمدٌن13013

ناجح64.5493250.53322939161736جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ابوزٌد محمد على بخٌت13014

ناجح65.554.537.552.537.5247.5381617.536جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد سمٌر عبدهللا محمد13015

ناجح695435.550.537.5246.538161737جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد محمد السٌد محزم13016

ناجح75.554395538261.5381618.537جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد محمد خلف السٌد13017

ناجح78.558406040276.539161836جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة احمد محمد طه مٌراد13018

ناجح62.541303931.5204381616.534جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ادهم محمد ابراهٌم السٌد13019

ناجح73554055.539262.539161831جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اشرف ابراهٌم على ٌوسف13020

ناجح66.549.53552.535.523938161937جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة على خالد عبدالحكٌم احمد13021

ناجح775937.55439266.539151936جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عماد خلف عبد المجٌد احمد13022

ناجح6854.534.55636.5249.539161937جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عمر عبدة عبدالفتاح على13023

ناجح796039.56040278.539161937جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عمر عصام حماد محمد13024

ناجح7558.539.559.540272.539151935جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عمرو نصار السٌد عبدالقادر13025

ناجح6759.5385638.525939151936جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عٌسى عبدالحلٌم ابراهٌم عٌسى13026

ناجح66.547.538493623739151936جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد ابوبكر هاشم عبدالعال13027

ناجح75.5543855.539.5262.538161936جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد احمد محمد على13028

ناجح80604059.539.527938161937جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد السٌد محمد دسوقى13029

ناجح76.556.537.555.537.5263.538151937جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد حسن محمد الشطورى13030

ناجح715037563725137151937جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد خلٌل عبدهللا محمد13031

ناجح7358.536.553.537258.5371517.536جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد رجب حسانٌن محمد13032

ناجح65.551334629.522535151637جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد محمود عبدالفتاح على13033

ناجح8060405939.5278.537151737جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمد ٌوسف احمد عمر13034

ناجح6749.53537.53021934151737جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة محمود رفعت محمد حسن13035
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ناجح65.5513346.529.5225.5341516.536جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة مصطفى شعبان محمود عٌسى13036

ناجح6750.53135.526.5210.5311516.535جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ولٌد راضى ابراهٌم عبد الرحٌم13037

ناجح7448.535.544.532234.5361417.535جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌاسر فرج على فراج13038

ناجح7552.53948.531246301517.537جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌسى عٌاد صبحى ابراهٌم13039

ناجح75583849.537257.538161836جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوسف خالد عبداللطٌف احمد13040

ناجح806040604028036151837جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌوسف على محمد على13041

ناجح7556.5406039.5271351517.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اسراء محسوب حسن السٌد13042

ناجح7350.5404936.5249371516.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة االء حسنى محمد ابوزٌد13043

ناجح745639.552.536258371716.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة االء محمود محمد عبد العال13044

ناجح78.5604059.540278331615.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة االء محمود مرسى ضاحى13045

ناجح7557.5385236258.5321515.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة الشٌماء محمود عبدالحمٌد احمد13046

ناجح806040604028037161639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امانى ابراهٌم محمد حجازى13047

ناجح7258.5394835.525336151739جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امل احمد عبداللطٌف احمد13048

ناجح77604055.539271.5361616.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة امنٌة حسنى حماد محمد13049

ناجح67.556.532.537.530.5224.5351514.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌة على سعٌد محمد13050

ناجح7660365234258381715.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌة كمال الدٌن عبد الحمٌد عبدالمجٌد13051

ناجح72.553.5374736246361614.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌة ناصر محمد احمد13052

ناجح745437.547.537.5250.533171439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة اٌمان ٌاسر السٌد عبداللطٌف13053

ناجح65513346.527222.535161439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة بسمه السٌد خلٌفة عبد الرحمن13054

ناجح76.558.539.54825.524837171539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة تهانى اشرف بخٌت عبد اللطٌف13055

ناجح71.546334623.522034161539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة خلود خالد عبد الرحٌم محمود13056

ناجح7356.534.55132247321714.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة دالٌا صالح ابودهب عبدالرحمن13057

ناجح7149.53849.53324133161439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة دنٌا سعدالدٌن محمود محمد13058

ناجح7959.54057.538.5274.534171639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رحمة احمد محمد علم الدٌن13059

ناجح7860405939.5276.534161539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رحمة كامل السٌد عبد العال13060

ناجح66.551344226219.537161439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة رحمه بدوى احمد عبد الباسط13061

ناجح77.5604059.54027735161639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة سلوى خالف السٌد عمر13062

ناجح68.545.53337.524208.535171439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شرٌن رضوان بخٌت عبدالرحمن13063

ناجح79.558.54058.540276.5351614.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة شٌماء حجازى محمود عبد الرحٌم13064

ناجح76.552.538.547.53725235161539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة عال عاطف عبدالحفٌظ على13065

ناجح7258.538.556.537.526334171539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة علٌاء ممدوح قدرى محمد13066

ناجح776040574027435161639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فاطمة جمال محمد بزٌد13067

ناجح806040604028035171539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة فاطمه محمد ابوالقاسم السٌد13068

ناجح73.55537.54126233341714.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة منار حمدى عبدالرؤف عبد المعطى13069
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ناجح66.557394836.524734161539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نجوى طه عبد الرحٌم عبداللطٌف13070

ناجح77.559.539573927234161639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ندا محمد متولى مبروك13071

ناجح77.558.537.55738268.535161639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ندى مجدى حسانٌن احمد13072

ناجح806040604028039171739جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نوران اكرم محمد محمد13073

ناجح8060406040280391816.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة نورهان محمود عبدالعزٌز عبدالاله13074

ناجح74.549.533.55336.524738161639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة هاجر محمد احمد هرٌدى13075

ناجح79594059.539276.5351615.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة هدى حسن طرمان خلف هللا13076

ناجح77.557405539268.5391816.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة هناء محمد عطٌة حجازى13077

ناجح7960406040279341614.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة وردة خلف محمود بكر13078

ناجح71.5593650.532.5249.535161639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة الجدٌدة المشتركة ٌاسمٌن منصور عبد العال الفولى13079

ناجح714333.54132220.538181639جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىاحمد جمال محمد محمد13080

ناجح65.545243727.519935171537جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىاسالم احمد السٌد حسن13081

ناجح5641.52335.524.5180.5311615.538جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىاسالم عادل رفاعى محمد13082

ناجح58.545223428187.532161638جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىبالل خلف على ابوالقاسم13083

ناجح695427.54035.522633171738جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىعبد الرحمن حسٌن شحاته عبد العال13084

ناجح666037.54838.5250351817.539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىعلى عبد الرحٌم على عبد الرحٌم13085

ناجح75.56039.55739271381716.540جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىعمر جمال حسانٌن محمد13086

ناجح69.5523544.53823933181539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىعمرو احمد جمال عبد اللطٌف13087

ناجح75574057.537.526736171640جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىكرٌم اٌمن فتحى السٌد13088

ناجح69.54524.53626201311716.538جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىمحمد السٌد عبد الرحمن عبد العظٌم13089

ناجح60.5452436.524.5190.5331716.538جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىمحمد خلٌفه محمد احمد13090

ناجح6548.528.535.527204.5331616.539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىمحمد رفعت السٌد عبد القوى13091

ناجح6950.537.542.537236.5351515.539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىمحمد شعبان عبد الرحمن محمد13092

ناجح63.554.53036.530.521534151739جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىمحمد عصام محمد عبدالحكم13093

ناجح70.551.53449.534.524036181739جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىمحمد ممدوح عاطف حسٌن13094

ناجح7152.5334331.523136171739جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىمحمود احمد محمود محمد13095

ناجح52.542254022181.527161539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىهانى فتوح عاطف شاكر13096

ناجح54.553.5244023.5195.531171738جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىهٌثم جمال محمد احمد13097

ناجح57.552.531.547.52821734181640جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىوائل عالم خلف احمد13098

ناجح7156.5385039254.5351817.539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىٌوسف شعبان محمد احمد13099

ناجح63.542.525.54026.5198351618.539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىٌوسف محمد شحاته عبد العال13100

ناجح776039.55940275.5401815.540جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىاسماء عابدٌن عالم عبد العظٌم13101

ناجح51.54222.54126.5183.5261615.539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىاالء خالد احمد عبد اللطٌف13102

ناجح76.558.539543826636161640جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىآالء ممدوح بخٌت محمد13103
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ناجح52.540.522342717625131239جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىامنٌه حسن فكرى اسماعٌل13104

ناجح695431.54134.5230371713.539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىامٌره السٌد محمد على13105

ناجح7858.54056.53827140171640جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىاٌمان السٌد فؤاد محمد13106

ناجح7858.53655.53726540161640جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىتغرٌد مصطفى حسن عبد العال13107

ناجح74.548.534.548.53624240151339جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىدعاء حسن محمد محمد13108

ناجح62.54128.534.525191.536161539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىدٌنا عبدالعال محمد على13109

ناجح73.553303931.522739151539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىرحاب محمد صابر عبدالعلٌم13110

ناجح61.550.531423021535151539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىرحمه عشرى باشا بركات13111

ناجح74.557.54059.539.527133.5151740جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىرحمه نصرى ٌعقوب سناده13112

ناجح65403139.530205.5331616.539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىسحر عبدالعال احمد جمعه13113

ناجح806040604028040161640جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىشروق حسن عبدالمعز عمرالدار13114

ناجح7758.539.55839.5272.5381617.540جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىشهد حسن محمد عبد الفتاح13115

ناجح76593656.539266.538161740جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىشهد حمدهللا زاٌد محمود13116

ناجح68.552.533.53922.521639161739جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىعال صابر زٌد عبدالرحٌم13117

ناجح7557386039269391716.540جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىعلٌاء جمال محمد عبد الاله13118

ناجح67.552.533.54534232.5391717.540جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىمنال طه سٌف النصر عبد اللطٌف13119

ناجح78.560406040278.540181840جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىمها ممدوح السٌد ابو دهب13120

ناجح685133.54735234.5401718.539جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىمٌاده على محمد حسن13121

ناجح77.559404838.5263371716.540جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىنوران محمد على بكٌر13122

ناجح77.559.54055.539.5272401815.540جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىنوره احمد فؤاد محمد13123

ناجح7147305035.5233.536161739جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىنوره عبد المنطلب ثابت عبد المنطلب13124

ناجح77.5603956.538.5271.5351517.540جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىهنا كامل محمد المهدى13125

ناجح73.5553639.538242401617.540جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىٌاسمٌن عبدالحمٌد محمد احمد13126

ناجح756037563926739151740جهٌنهالحرافشة للتعلٌم االساسىٌمنه عدنان محمود احمد13127

ناجح6750.534.5503323533161839جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد حسانٌن احمد محمود13128

ناجح62.546.531.547.526.5214.537141839جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد رشدى السٌد عبدهللا13129

ناجح7556.5385438261.5371518.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد سعد كامل احمد13130

ناجح7054.53445.532.5236.5371518.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد شعبان عبد العال جبالى13131

ناجح69.551354431230.5361518.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد شعبان عبدالحافظ السٌد13132

ناجح63.55231.545.530222.5371518.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد صالح السٌد عبد العال13133

ناجح7347.5395035244.5361518.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد عاطف عبدالحفٌظ السٌد13134

ناجح71.549.53749.531.523937151639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد عبدالعزٌز احمد13135

ناجح74.55639.550.535255.538151739جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد غانم حسٌن13136

ناجح7252.537.5493224335151639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد ممدوح محمود عبدالسالم13137
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ناجح54463040.523193.535161739جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاكرم توفٌق عبدالغفار محمد13138

ناجح8059406040279361816.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةالمصطفى محمد محمد احمد13139

ناجح7253405536.5256.5391618.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةباسل عالء حسن قبٌصى13140

ناجح6854303630.5218.538181839جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةتامر محمود محمد ٌوسف13141

ناجح68.553344431230.538161839جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسٌن على حسٌن غانم13142

ناجح725135.54733238.537161739جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةزٌاد ٌاسر حسانٌن احمد13143

ناجح715436.54834243.5391715.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةضٌاء خمٌس عبدالقضٌل محمد13144

ناجح685036.545.53423438161439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبد هللا اشرف محمد محمد13145

ناجح78.55738.5563926939151539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبد هللا خالد احمد محمد13146

ناجح7154.539.552.539.525736151539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبده محمد عبده عبد العال13147

ناجح77.557.54056.538.527034151339جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةعلى ناصر خمٌس محمد13148

ناجح53.555.532.545.532.5219.528151239جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةكرٌم عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم13149

ناجح7355.5395337257.5381814.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد ابراهٌم محمود محمد13150

ناجح75.555.539.55439263.536181539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد البدرى خلٌفه طه13151

ناجح775137.54834.5248341814.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد حسنى حافظ محمد13152

ناجح77.555.5395537.5264.5371812.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد خالد الصغٌر احمد13153

ناجح725538.554.538.5258.532181339جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد خلف السٌد محمود13154

ناجح725938.554.537.5261.533161439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد رمضان بخٌت عبداللطٌف13155

ناجح60.552.5395235.5239.5291512.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد صبرى محمد عمر13156

ناجح78594058.540275.536181439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد طلعت محمد السٌد13157

ناجح71.553.53553.532245.527171439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد على بكٌر على13158

ناجح775740583827035181439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد محمد قبٌصى محمد13159

ناجح77554051.537.526131181439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد مصطفى فهمى احمد13160

ناجح694937.54631232.528181439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود ابو العز قتحى محمود13161

ناجح75.555385036.5255311814.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود انور محمد احمد13162

ناجح76.559.5406038.5274.537171839جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود عاطف محمد سالمه13163

ناجح755234483224136171539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود عبدالنبى عمران احمد13164

ناجح77.557.53654.537.526338171639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود عبدالوهاب محمد محمد13165

ناجح745236.548.53624735171739جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود ممدوح محمد محمد13166

ناجح74.552.537.552.53425139171739جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةهٌثم محمد الدردٌر محمدٌن13167

ناجح75.557.54056.538.526838171739جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةٌوسف احمد ابراهٌم السٌد13168

ناجح7253.538.5463524537171539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسراء عالء الدٌن قبٌصى محمد13169

ناجح7459.53752.537260361715.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسماء السٌد عبدالعال سالمه13170

ناجح77.558405239266.537171639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسماء ناصر عٌدالباسط ٌكرى13171
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ناجح67.556.539.549.539.5252.535171639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةأالء عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم13172

ناجح785939.55940275.538171639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌناس محمد عبد العال احمد13173

ناجح68.550.537.546.531234341715.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌه محمود احمد محمد13174

ناجح77594059.540275.5361715.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةجهاد اشرف عابدٌن السٌد13175

ناجح77.559405839.527436181539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسناء محمد ابراهٌم عبد الرحٌم13176

ناجح60.549284632.521633161439جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةدالٌا عابدٌن عبده حجازى13177

ناجح76.559405440269.533171639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةرحاب محمد احمد محمد13178

ناجح75.558.54055.540269.5361715.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةرحمه اسامه عدلى مرسى13179

ناجح77.556.5405939.5272.5371715.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةرحمه جمال محمد عبد العال13180

ناجح78.559.539.558.539.5275.5371817.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةرحمه محمد عبد الرحمن محمد13181

ناجح59.54532.539.527.520437171739جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةرندا صالح الفولى محمد13182

ناجح8060406040280371717.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةروان محمد على محمد13183

ناجح7960406038277371716.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةزٌنب محمد عبدالجواد محمود13184

ناجح806040604028037171639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةسارة عالء محمد اسماعٌل13185

ناجح7151.531.55022.5226.535181539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةسهام فوزى االسٌد سالم13186

ناجح745433.55129.5242341717.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةشرٌن مجدى محمد شعبان13187

ناجح7855.537.54834253371716.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةشرٌن محمد عطٌه عمر13188

ناجح77553551.529247.537171639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةشهد عاطف عبده عبدالرحمن13189

ناجح66.55132.55524229361715.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةصابرٌن حسن احمد عمر13190

ناجح78.560406040278.537171739جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةعال وائل عابدٌن السٌد13191

ناجح79.5604059.54027937181739جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةلبنى ابو القتوح محمد محمد13192

ناجح79.5604059.540279371817.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنار محمود عبدهللا عمر13193

ناجح6252.534.5502322237171639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنال خلف محمد عبد الغنى13194

ناجح73.553.537.55326.5244371716.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةمٌاده عالء رشاد قبٌصى13195

ناجح7045.5324725.5220361716.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةندا على محمود محمد13196

ناجح785637.55427252.5381816.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةنعمة محمد محمود احمد13197

ناجح80603958.539.5277381816.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةنوران احمد كامل حجازى13198

ناجح775134.55530.5248381816.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان عبدالحافظ عمر عبد الصمد13199

ناجح7841.5365532242.5351715.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةهاجر جابر محمد محمد13200

ناجح725339.55728.5250351616.539جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةهاٌدى اٌمن قتحى محمود13201

ناجح79.55839.556.538271.537171639جهٌنهنزة المحزمٌن االعدادٌة القدٌمة المشتركةهدٌر جمٌل الصغٌر ٌوسف13202

ناجح6646.534.54623.5216.531161737جهٌنهنجع البركة للتعلٌم االساسىابراهٌم عبد العزٌز محمود ضرار13203

ناجح68.545354826.5223351716.539جهٌنهنجع البركة للتعلٌم االساسىاحمد صالح الدٌن احمد عمر13204

ناجح58.54231.54122.5195.531151736جهٌنهنجع البركة للتعلٌم االساسىالسٌد خلف السٌد عبد العال13205
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ناجح65453148.525.5215341515.539جهٌنهنجع البركة للتعلٌم االساسىغالب جمال غالب محمد13206

ناجح663928.542.524.5200.532151438جهٌنهنجع البركة للتعلٌم االساسىمحمد رمضان ابوالفضل زٌد13207

ناجح69.550.53448.528.523135151639جهٌنهنجع البركة للتعلٌم االساسىامانى احمد عبد النظٌر محمد13208

ناجح70.5513446.52422634161738جهٌنهنجع البركة للتعلٌم االساسىشروق مرتضى عطا عبد الحلٌم13209

ناجح76463348.524.522834161637جهٌنهنجع البركة للتعلٌم االساسىمنار عادل حسن احمد13210

ناجح735235.55030240.5341616.539جهٌنهنجع البركة للتعلٌم االساسىمنه سعد قبارى عبد العال13211

ناجح76554057.536264.533151539جهٌنهنجع البركة للتعلٌم االساسىنرمٌن خٌرى عز الدٌن رشوان13212

ناجح7755405939270351715.539جهٌنهنجع البركة للتعلٌم االساسىنهى عوٌس السٌد عبدالرحمن13213

ناجح514332.547.522.5196.533151535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةابراهٌم النقراشً تغٌان محمد13214

ناجح6241.53149.522.5206.533151537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد عبد العال سلٌمان13215

ناجح75.558.539.55839.527137151740جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد عبد اللطٌف صدٌق13216

ناجح72.5503654.530243361716.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد علٌش الٌمنى13217

ناجح77604058.539274.535161337جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد بهاء الدٌن محمد مصطفى13218

ناجح67.545.536.545.527.5222.5371612.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد حسنى السٌد محمود13219

ناجح704635.54830229.533161438جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد حلمى عبداللطٌف محمد13220

ناجح584130412119133171439جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد خلف عبد الحلٌم احمد13221

ناجح6447.5344936230.535161338جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد راضى محمد على13222

ناجح74.554.539523925937171440جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد فتحى محمد محمد13223

ناجح59.53831.54734210331713.530جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد كمال حلمً محمد13224

ناجح664533.55026.522136171537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد محفوظ زٌاده السٌد13225

ناجح71.553.5375437.5253.536181838جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عمر عبداللطٌف13226

ناجح77.560406040277.540161837جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد ممدوح السٌد مسعود13227

ناجح61.540.530.543.522198321613.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاسامه على احمد عطٌه13228

ناجح57.538.5253823.5182.537171338جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاسالم حماده حلمى قبٌصى13229

ناجح7347.5405534.525037171637جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةباسم عصام محمد حسن13230

ناجح73.547.5374930.5237.537171439جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةجمال عبد الناصر قاعود محمد13231

ناجح5739.5273925.5188361713.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةحسام حسن شوقى عبد الحلٌم13232

ناجح63.541.535.54330.521437181538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةحسٌن احمد حسٌن عبد المجٌد13233

ناجح74.5483956.539.5257.538181538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةحسٌن محمد حسٌن عبد المجٌد13234

ناجح765938.556.537.5267.538181440جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةذٌاد اشرف عاطف حجازى13235

ناجح67.538.53638.527207.5381716.532جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةرفعت السٌد البدري محمد13236

ناجح73.54838.551.538249.536161538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةضٌاء محمد السٌد احمد13237

ناجح46.537.528.54425181.5341615.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن احمد عبد الوكٌل محمد13238

ناجح7347.539.55235.5247.535161638جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن حسنى احمد قبٌصى13239
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ناجح5536.53137.525.5185.5351715.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن عبد الحفٌظ عبد المجلى حسن13240

ناجح6036.5283922.5186311713.532جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعبد السمٌع قرنه احمد عبد السمٌع13241

ناجح71.54533.550.529229.534181537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعبد هللا مختار حسانٌن محمود13242

ناجح5233.523.5382317034161438جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعبد هللا مصطفى عبده ناصر13243

ناجح533228.53825176.5341613.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعبد الناصر رمضان فراج عبد العال13244

ناجح62.5363039.527195311615.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعصام على السٌد احمد13245

ناجح57.537.53040.526.5192341615.537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعلً محمد احمد عل13246ً

ناجح72.546404934.524236171640جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعمر فتحى احمد بخٌت13247

ناجح59.536.536.544.529.5206.5361616.537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةكرٌم صالح فتحً سالمه13248

ناجح6338354028.5204.5321616.537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةكرٌم محفوظ عبد الحافظ احمد13249

ناجح69.545.53445.530224.5381917.530جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةكرٌم محمد فرغلى محمد13250

ناجح63.545304232212.5331816.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةكرٌم مرتضى محمد حسٌن13251

ناجح74.545.5395636.5251.5381816.537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد اشرف عبدالجواد محمد13252

ناجح6942.54048.53123136171740جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد بخٌت محمد13253

ناجح61.537.53645.529.5210361717.530جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد حلمً محمد13254

ناجح5633.534.54024.5188.536171635جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد على مرسى13255

ناجح63.537.5303726.5194.535181540جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد حسنى محمد محمود13256

ناجح66403041.525202.536171338جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد حسنى ٌوسف حسن13257

ناجح51.5353139.527.5184.529171438جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن السٌد محمود13258

ناجح58.5393851.526.5213.533181432جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد خلف محمد عبد العال13259

ناجح624531.53924201.5331815.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد رفعت احمد عبدالسمٌع13260

ناجح5639.534.54228.5200.5331815.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد سعٌد محمد عبدالرحٌم13261

ناجح604533.542.53121235161632جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد سلٌم محمد سلٌم13262

ناجح7658.53956.54027036181837جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد عادل عبدالرحٌم فهمى13263

ناجح67.5483048.525.5219.537181738جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد عبد الرؤوف عبد الرحٌم كمال الدٌن13264

ناجح60.53323.5412318131171537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد عبد العزٌز محمود فاضل13265

ناجح72463640.531225.537181738جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد عز الدٌن السٌد محمود13266

ناجح52.53528.534.523.517429181637جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد عشرى عبدالكرٌم حسٌن13267

ناجح5536.531.53521.5179.528181638جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد على الدٌن سعد الدٌن ابراهٌم13268

ناجح66.54135.535.523201.5321816.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد علً محمد سلٌم13269

ناجح54.540344730.5206291816.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد فتوح بدوى محمد13270

ناجح56.5393241.531200301816.537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد محروس عبداللطٌف محمد13271

ناجح63.548.536.54730225.531181538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد محمد عبدالموجود احمد13272

ناجح78.560405838274.537171537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمد محمود السٌد محمود13273

(361)



ناجح5841.53243.526.5201.534181538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمود حافظ محمد احمد13274

ناجح7654406038.5268.533181639جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمود عبد المحسن عبد العال صقر13275

ناجح7960405939.5277.537171740جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد محمد13276

ناجح73.55539.55936263381815.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمصطفى حمدى بدوى شحاته13277

ناجح72.555.5405638.5262.5381817.540جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمصطفى عابدٌن عبد الكرٌم عبد الحلٌم13278

ناجح50.545384633.5213331617.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمصطفى هاشم فوزى محمد13279

ناجح64.536354727.521034181537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمصطفى هرٌدي محمد هرٌدي13280

ناجح73.553374837.524933191538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمؤمن حسنى عبدالرحٌم محمد13281

ناجح5536.525.53829.5184.5291813.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةنور راضى محمد فرج13282

ناجح633628.541.53019935151539جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةهشام فتحى عبدالرازق عبدالحلٌم13283

ناجح8060406040280391815.540جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةٌوسف أحمد فتحً عبد الكرٌم13284

ناجح7859.539.55939.5275.5391816.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةٌوسف عبد العال ابراهٌم شٌم13285ً

ناجح5035.522.531.520.5160311715.537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةٌوسف عمران ابراهٌم محمد13286

ناجح72.556.535.546.53124235181338جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةٌوسف ممدوح محمد حسٌن13287

ناجح4431.520.531.520.514827171236جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةٌوسف هالل احمد عمر13288

ناجح46.536.5213420.5158.531151234جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةابتسام محمود محمد احمد13289

ناجح735636.556.538.5260.536171536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاسراء صالح عبده عبد النعٌم13290

ناجح69393147.530216.537181335جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاسماء محروس عبد اللطٌف محمد13291

ناجح74.558.540584027135181537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاالء خلف محمد محمود13292

ناجح69.546.533563223737171338جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةامل محمد محمود احمد13293

ناجح745837.55538262.535181237جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاٌات ابو الحمد حسٌن على13294

ناجح73.552.536.55437253.5361815.532جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاٌمان راضى محمد عبدالر حمن13295

ناجح695332.54731232.537181235جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاٌمان طلعت محمود على13296

ناجح7034.5273626193.534171531جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاٌمان كمال على محمد13297

ناجح67.547303929.521337181535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاٌه على محمود عٌسى13298

ناجح69.559.5345130.5244.5361713.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةبسمة عٌسً قبٌصً ابو الورد13299

ناجح79.559.5405939277381713.539جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةتغرٌد احمد عبد العظٌم عبد الحمٌد13300

ناجح724827.550.52822638171433جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةحسناء محمد سٌد عبداللطٌف13301

ناجح7757.5405537.5267381716.537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةحنان على سٌد عبدالرؤف13302

ناجح76.5553554.53725838171736جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةحنٌن عبدالرحمن عبدالوكٌل محمد13303

ناجح67393038.526200.5391817.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةدنٌا محفوظ ذٌاده السٌد13304

ناجح6538.524.53322183381716.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةدٌنا محمد على محمد13305

ناجح69.54223.5372319538171735جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةرحاب محمد عمران عل13306ً

ناجح75.558325733255.540191736جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةرناد رمضان عبد الراضى عبد اللطٌف13307
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ناجح80563659.537268.539181636جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةروان عبد المالك احمد عطٌة13308

ناجح79.5604059.539278391915.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةرٌهام محمد احمد محمد13309

ناجح69.551.530493523537171736جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةزٌنب جابر عبد الجلٌل البدرى13310

ناجح77.560406039.5277361913.539جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةساره عبدالحمٌد عبدالعظٌم عبدالحمٌد13311

ناجح73.55836.56039.5267.5391716.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةسلوي جابر علً محمود13312

ناجح79.555.539.556.539.5270.538181736جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةسمر محمود زٌدان محمد13313

ناجح7038.525.54124199381816.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةسها عصام حمدان حسٌن13314

ناجح694634433122339181736جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةسها منصور عبدالرحٌم احمد13315

ناجح694331.53727207.538171735جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةسهٌله أحمد ابراهٌم محمد13316

ناجح71.553.534.543.535238381717.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةشرٌن محمود دروٌش حسٌن13317

ناجح69.54428.536.526204.537181735جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةشٌماء عامر ابراهٌم محمد13318

ناجح6839.52635.52519436171736جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةصباح السٌد محمد احمد13319

ناجح79.5604059.540279361816.537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعائشة عزت محمد عابدٌن13320

ناجح68.54024.534.523190.5361715.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعزه محمد على محمد13321

ناجح64.5442438.522193361615.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةعال راضى ابراهٌم الٌمنى13322

ناجح73.54137.547.531.523138171736جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةفرحه احمد محمد على13323

ناجح60482742.524.520237181537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةفرحه على السٌد محمد13324

ناجح7660406040276361816.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةفرحه كمال محمد محمد13325

ناجح7558406040273361916.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمروه حمدى بدوى شحاته13326

ناجح7956.5396040274.536181836جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمنار احمد حسٌن محمد13327

ناجح625227.53827.5207311816.537جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمنار حسن محمد حسانٌن13328

ناجح79.560406040279.5391817.539جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةمنار محمد رمضان احمد13329

ناجح68.553.533.554.53524537181535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةناهد هالل احمد عمر13330

ناجح7960406040279381815.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةندا خالد محمد محمد13331

ناجح62.5402544.521193351813.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةنداء حسن محمد عبد الرحمن13332

ناجح796040604027939181637جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةنرمٌن السٌد عبدالمنعم عباس13333

ناجح6048.525.536.525.5196331815.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةنورهان اسامه عبد السالم حسٌن13334

ناجح74.5553356.535.5254.5371816.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةنورهان رجب محمد قندٌل13335

ناجح63.54928.5442621137171736جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةنورهان عابدٌن عبدالنعٌم محمود13336

ناجح74.559.5346037265341716.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةنورهان ٌاسر شحاته محمد13337

ناجح70553356.531.524637171536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةهبه مطاوع عبد النظٌر احمد13338

ناجح564826.549.522202381816.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةورده رمضان الصغٌر عبدالرحمن13339

ناجح6858.5345725242.5381816.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةوعد الٌمنى عطٌه الٌمنى13340

ناجح7659.532.559.536.5264381816.538جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةوالء مصطفى عطٌه خلف هللا13341
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ناجح78.558.536.55939271.5371816.536جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ثروت عبد العال بخٌت13342

ناجح73.55837.557.540266.5381816.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن ربٌع حفظً عبدهللا13343

ناجح6751.534.554.529236.5381816.535جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةٌاسمٌن محمد عبده محمد13344

ناجح66.554.531373222131.5161335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة ابانوب حلمى صالح مجلع13345

ناجح77.556.537.555.539.5266.536161336جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة ابراهٌم محمود حسن حسن13346

ناجح65.550.53137.527.521231141336جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أحمد السٌد خلف محمد13347

ناجح71.547334026217.532171335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أحمد جاد الكرٌم فرغلً محمد13348

ناجح7148.531.53826.5215.527141335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أحمد جمال عبدالعلٌم أبوخلٌل13349

ناجح645630.54029219.532161436جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أحمد حسٌن السٌد أحمد13350

ناجح7655.54053.534.5259.5361614.535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أحمد حلمً ثابت محمد13351

ناجح734933.55132.5239331614.535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أحمد خلف حسن عل13352ً

ناجح7950.537.548.534.525033161435جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أحمد صالح أحمد محمد13353

ناجح6446.5324025.520831151335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أحمد عاطف علً محمد13354

ناجح53.54128.53724.5184.5271513.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أحمد عبد الباسط احمد محمد13355

ناجح57.548.527.540.525.5199.528151434جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أحمد عبد الشافً قمصان ضٌف هللا13356

ناجح62.5573144.526.5221.529141435جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أحمد محسن محمد أحمد13357

ناجح5652.5293625198.5281513.535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة اسالم فتاح علً محمد13358

ناجح58503039.532.521026151334جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة اسالم محمد أحمد محمد13359

ناجح64.531313831.519626161234جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة السٌد أحمد السٌد محمد13360

ناجح55.54531.539.531.520326141335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة بالل على أحمد عبدالسمٌع13361

ناجح64.548304231.521627141335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة بٌتر عٌاد الناصح ابراهٌم13362

ناجح4840.529.5372618126.5141334جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة بٌشوي عازر خلف جٌد13363

ناجح503929.533.525177251413.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة حاتم أبوالفتوح محمد عبدالنعٌم13364

ناجح534023.534.533.5184.525141235جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة حسن محمد محمود احمد13365

ناجح55.54525.543.531.5201241412.536جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة رفعت محمد عزالعرب عرابى13366

ناجح54.542.528.53931.519625161336جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة سامً نصر الدٌن الصغٌر أحمد13367

ناجح71.54530.546.535.522928161535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عادل محمد ابراهٌم وحش13368ً

ناجح43.546.525.53722.517523141536جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عبد الرحمن خلف هللا عباس محمد13369

ناجح66.5553649.537.5244.532171535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عبد الرحمن صالح محمد احمد13370

ناجح6148.5324635.5223341413.535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الزهرى13371

ناجح6339.530.542.535210.531161434جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عبدالهادى جابر عبدالهادى حسن13372

ناجح46.541273930183.5281413.536جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عبده أحمد محمد أنور أحمد13373

ناجح70.5473252.533.5235.5281713.535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عالء صالح عبدالفتاح محمود13374

ناجح54.545304331203.5331511.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة على السٌد محمد احمد13375
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ناجح724934.55235.524332161334جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عمر محمد عبد العال محمود13376

ناجح66553145.535.523334151336جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عمرو خالد أحمد محمد13377

ناجح62.5493344.532.5221.530151534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة فتحً محمد فتحً محمد13378

ناجح77.55937.5593827133161436جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة كٌرلس رومانى عوض تاوضروس13379

ناجح64.545.53248.535225.533151435جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة كٌرلس ظرٌف زرٌعة حلقة13380

ناجح443723.533.521159271514.536جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمد السٌد محمود احمد13381

ناجح74.55938.557.538267.537161435جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمد حسن عبدالعال العكري13382

ناجح4749.522.537.529185.528161435جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمد راضً محمد أحمد13383

ناجح50.5402136.52417226141335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمد صالح النون خلٌفة13384

ناجح70472937.530213.536161335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمد عادل سالمه أحمد13385

ناجح53.5372536.53218428151235جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمد عبدالحافظ قمصان ضٌف هللا13386

ناجح79.5574059.539.5275.536161335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمد عبدالواحد بخٌت خضٌرى13387

ناجح745539584026637161335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمد محمود عبدالرؤف محمد13388

ناجح79.5604059.53927837171535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمد ممدوح منٌر محمد13389

ناجح8058.535.5593827138161335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمد منتصر خلف محمد13390

ناجح474523.545.52818933151335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمود خضر عبدالسطور محمد13391

ناجح45.538.5234122.5170.526161134جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمود راضى عبد اللطٌف امجٌد13392

ناجح6338234431199321611.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمود على محمود السٌد13393

ناجح593625.54528.519429161234جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمود محمد بكرى محمد13394

ناجح54.5352238.52617630171234جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة محمود محمد على محمد13395

ناجح63.54126.547.533.521236171236جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة مروان شعبان محمد زهران13396

ناجح4333.52331.52715827141134جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة مصطفً محمود ناصر عبد السمٌع13397

ناجح644528.54631.521534151334جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة مالك عرٌان تامر قرٌاقص13398

ناجح795939.55940276.5361611.535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة مٌالد عواد مجلع صادق13399

ناجح7345.539.55736.5251.533161336جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة مٌنا ممدوح لبس مقرٌوس13400

ناجح7041.5314335220.535171135جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة نادر ٌاسر كامل محمود13401

ناجح704832.54333226.534171435جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة ٌسى السٌد جمٌل شحاتة13402

ناجح5639.524.542.528190.531171334جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة ٌسى وجٌه اسعد حنا13403

ناجح564526413019833171134جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة ٌسى وجٌه كامل جرجس13404

ناجح76.55939.556.538.527035161036جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة ٌوسف محمد فؤاد مرسى13405

ناجح71.551.53540.536.523533171534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة اخالص خالد فتحى السٌد13406

ناجح74.55336.545.537246.5351813.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة اسراء راضى فهمى بكرى13407

ناجح604124.53233190.533171135جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة اسراء فتحً ابوزٌد حسٌن13408

ناجح76.5594049.539264381816.536جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة اسراء محمد عبدالكرٌم الحامدى13409
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ناجح77.5594056.539.5272.5381715.535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أسماء جمال محمد على مرسى13410

ناجح71.560364739253.537171435جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أسماء مجدي حلمً عل13411ً

ناجح7256334537.5243.532171434جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة االء هشام اسماعٌل السٌد13412

ناجح76.560385038262.538171434جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أمل السٌد أحمد السٌد13413

ناجح7357.538.55138.5258.5361713.536جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أمل سالمه محمد صدٌق13414

ناجح7149363735.5228.5351714.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة امنة أبوهارون أحمد خلٌفة13415

ناجح75.556405538.526538171634جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة انغام فتحى عبد الحلٌم عبد النعٌم13416

ناجح574833.533.533.5205.530171335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة أٌة محمد قبٌصً عطٌة13417

ناجح73.5523732.535.5230.5341714.536جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة اٌمان جمال أحمد حجازى13418

ناجح65.550353535220.536171335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة اٌمان حسن على محمود13419

ناجح67.55332.534.535.522335171335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة اٌمان عاطف ثابت النجار13420

ناجح46.536323531.5181281211.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة آٌه عبدالمنعم محمد أحمد13421

ناجح70.551353635.5228371713.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة تٌسٌر محمد محمد هرٌدي13422

ناجح74.542373836.522836171336جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة جهاد السٌد على عبدالاله13423

ناجح7251.535.537.533229.533181334جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة دعاء رزق خلٌفة أحمد13424

ناجح7056.5365336.525236171234جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة دٌنا ممدوح أحمد عطٌه13425

ناجح62.538.525.538.523.5188.5351713.535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة راندا خاطر عبدالنعٌم خاطر13426

ناجح61.53927.5402219036171436جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة راندا محمد السٌد محمد13427

ناجح73.5453443.529.5225.538181435جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة رحاب جمال على محمد13428

ناجح633623.53424180.529.5151335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة رضا عزت رومانى عزٌز13429

ناجح7655.53951.535.5257.538171334جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة رضوة راضى محمد عبدالعظٌم13430

ناجح57.540.5254221186331713.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة سحر أحمد قبٌصى أحمد13431

ناجح46322235.520.515633161336جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة سهام راضً صادق مرس13432ً

ناجح7036.527.542.526.520337161334جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة سهٌر ناصر عباس محمد13433

ناجح65.5372637.52218835171234جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة شهد فرغلى السٌد فرغلى13434

ناجح683727.544.52820537151335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة شٌرٌن عبدالغنى محمد شحات13435

ناجح73.557.5385539263371713.536جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة شٌماء السٌد محمدٌن خلٌفة13436

ناجح7349.537.54230.5232.538181335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة شٌماء راضى عبد اللطٌف امجٌد13437

ناجح47.532.521.53720.515931181335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عاٌده خلف عبد الرحٌم غٌطانى13438

ناجح745740553926537181334جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عال االمٌر محمد عبدالعال13439

ناجح76.5453547.536.5240.535171434جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة فاطمه رمضان فتحى السٌد13440

ناجح62.5403039.522.5194.533171236جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة فرحه محمد السٌد عبد الجٌد13441

ناجح45.531.522372115735141234جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة فرحه ٌاسر عبد هللا خلٌفه13442

ناجح63362837.522.518735171234جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة قمر عصام محمد عبدالرحمن13443
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ناجح77.54837.55536.5254.537161435جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة لمٌاء ناصر ابراهٌم محمد13444

ناجح73.5392442.52420336151336جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة لٌلى شوقى عمران محمد13445

ناجح73.5563855.53926233181635جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة مارٌنا وحٌد لبس منقرٌوس13446

ناجح7656384838.5256.536171535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة منة جمال أحمد عل13447ً

ناجح46.545324735.5206341714.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة منى محمد سعد بكرى13448

ناجح6140.53045.527.5204.532151434جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة مها هٌثم خلف محمد13449

ناجح54.536374032.5200351513.536جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة مهرائٌل شرٌف موسى صادق13450

ناجح79.559405839.5276361616.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة مى السٌد محمد عبدالسمٌع13451

ناجح78603957.539.527438161634جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة نادٌه فتحى محمد عبدالعال13452

ناجح74.55538.55138257331516.535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة نباتة عادل أٌوب شكرهللا13453

ناجح73.551404338.524635151436جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة نبٌله سالمة محمد صدٌق13454

ناجح56.536.53034.528185.529161535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة نجالء فتحً أبوضٌف أحمد13455

ناجح70.543.53841.533.5227331614.535جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة ندا الدقٌشً خلف هللا محمد13456

ناجح7543.538.5493424034151434جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة ندا مصطفى السٌد أحمد13457

ناجح51.5443436.528.5194.5331515.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة هاله محمد مرسً سلٌم13458

ناجح494333.538.526.5190.533151536جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة هدى احمد محمد حسن13459

ناجح5642314030199331513.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة هدى محمد عبدالرحٌم غٌطانى13460

ناجح49.5473134.529191321613.534جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة هناء مجدي أحمد محمد13461

ناجح48.534243424164.533151335جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة ٌوستٌنا مٌالد جرجس مسعد13462

ناجح5641.534.551.523.520734141738جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةابراهٌم محمود ابراهٌم محمود13463

ناجح56.539.535552621233141937جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاحمد رشدي فتحً فبٌص13464ً

ناجح69.53736.558.530231.5331419.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاحمد عبدالرؤف عبدالبر قبٌصى13465

ناجح6441.537.55825226341419.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاحمد عبدالمنعم رمضان محمد13466

ناجح59.543.538.547.522211341418.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاحمد فرج محمد السٌد13467

ناجح78.551.54056.528254.538151938جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاحمد مجٌد فوزي عبد المجٌد13468

ناجح53503251.524.521133141937جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاحمد محمد احمد عبدالعال13469

ناجح75.54535.5492823335151938جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاحمد محمد علً محمد13470

ناجح533927.54220.5182321418.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاسالم عبد الواحد احمد الحفنى13471

ناجح61.543374325209.5381418.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاسالم علً السٌد ابوزٌد13472

ناجح6946.54052.526234341418.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةالسٌد نافع ابراهٌم السٌد13473

ناجح724736.55726.5239361418.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةجابر محمد جابر الحامدي13474

ناجح71.54837.55825.5240.5351418.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةحسام حسنً عبداللطٌف الصغٌر13475

ناجح75.54535.558.524238.534141837جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةحسام عبدالناصر احمد محمد13476

ناجح76463958.523242.5351418.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةحسن ابراهٌم محروص محمد13477
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ناجح68.538.53854.522.5222351416.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةحسٌن محمود احمد احمد13478

ناجح403020302014020101037جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةحمدى ابراهٌم على ابراهٌم13479

ناجح623933.55423211.5351417.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةخالد عاطف علً محمد13480

ناجح763939.557.524236371419.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةخالد محمد احمد محمد13481

ناجح4634.532.547.520.5181341419.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةشرٌف بدوي شرٌف بدوي13482

ناجح5331.536.54120182311517.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةصالح ابراهٌم محمد صالح13483

ناجح76.5363855.539245321518.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةطارق السٌد حلمً عل13484ً

ناجح69.533.539.55239233.5341418.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةطارق محمد عبداللطٌف محمد13485

ناجح69.53237.552.536227.5291418.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعاصم حسنى الصادق محمد13486

ناجح70.53737.55134230301417.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعبد الرحمن عاطف عبد العال ابراهٌم13487

ناجح6137405134.5223.5231418.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعبد الرحمن مجٌد فوزي عبد المجٌد13488

ناجح64333549.532213.532141837جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعبد هللا احمد قبٌصً حجازي13489

ناجح533433.54427191.524141838جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعبدالرحمن علً حسن عبدالقادر13490

ناجح593336.541.53120133141837جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعبدالاله محمد عبدالاله مسلم13491

ناجح58.53426.53925.5183.528141838جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعصام محمد علً احمد13492

ناجح7034405034228261417.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعصمت سعد ابوالٌزٌد عبدالسالم13493

ناجح48.5333142.525.5180.5271417.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعالء راضى الصادق محمد13494

ناجح48.531.5335433200301417.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعالء محروس احمد عبد الرحمن13495

ناجح6733.53354.536224321418.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعلى جمال محمد السٌد13496

ناجح69.534405638.5238311418.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعلى محمد على السٌد13497

ناجح67.53135.548.526.520932141838جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعلى محمد على محمد13498

ناجح51.5332634.52917427141637جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعمرو احمد محمد احمد13499

ناجح693337543322628171838جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةفارس رفعت السٌد بخٌت13500

ناجح4830.528.5382617127161437جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةفهمى عبدالواحد محمد محروس13501

ناجح403020302014020101038جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةكامل احمد عبدالرءوف عطٌة13502

ناجح7333.5394032217.5331615.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةكرٌم أبو الغٌط محمد اسماعٌل13503

ناجح60.530.533.538.53019326141737جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةكمال السٌد أحمد الزهرى13504

ناجح71.550.5345230238341416.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمد احمد أزرٌقان سلٌم13505

ناجح674831.546.530223321616.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمد احمد حمزه احمد13506

ناجح75523658.535.525733161938جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمد احمد محمد احمد13507

ناجح7556.537.558.538265.534161937جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمد احمد محمد محمد13508

ناجح68.54538.551.526.5230351619.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمد اسماعٌل محمد اسماعٌل13509

ناجح71.54535.551.532.523635151837جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمد السٌد فرغلى احمد13510

ناجح644233.55128.521932151838جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمد عبد الرحمن احمد زارع13511
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ناجح564033.546.526.5202.533151838جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمد عبدالحكٌم احمد السٌد13512

ناجح58.53630.54422.5191.5301515.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمد عصام محمد ابوضٌف13513

ناجح6336.533.539.523.519632151737جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمد عمران السٌد عبد الرحمن13514

ناجح494132433119633151638جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمد عوض سلٌمان عوض13515

ناجح7855.539.55637266331617.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمود حلمً توحٌد عبد العال13516

ناجح7449.5335432.524333161838جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمود عشري محمد احمد13517

ناجح7856.54059.540274361619.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمحمود محمد رشاد حجازي13518

ناجح73553756.537258.5341618.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمصطفى محمد علٌو عل13519ً

ناجح5941.533.553.526.521431161837جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمؤمن محمود السٌد صالح13520

ناجح79.559406040278.534171938جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةنادر عبدالفتاح محمود احمد13521

ناجح74.545345632.524233141737جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةولٌد جمال محمود اسماعٌل13522

ناجح664535.546.531224341618.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةولٌد ٌونس عبد السالم ٌونس13523

ناجح78.5594059.54027735161938جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةأزهار عبدالظاهر محمد السٌد13524

ناجح6238273521.5183.5301613.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاسراء السٌد محمد محمود13525

ناجح75.557385732259.5331717.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاسراء عادل عبدهللا عبدالكرٌم13526

ناجح74.557.539.557.531260331717.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةإسراء محمد السٌد رجب13527

ناجح7758.539.556.527258.5341717.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاسراء محمد خضٌرى محمد13528

ناجح67.550.534.551.526230341815.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاسماء محمد حلمى عبدالعال13529

ناجح7855.54054.53626438181637جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاالء سراج الدٌن الزمزمى ابوزٌد13530

ناجح7956405936.5270.536181838جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةالهام راضى محمد الحفنى13531

ناجح76.557.537593526536181737جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةامانى عاطف ابراهٌم احمد13532

ناجح7657.537.55837.5266.5371817.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةامانى كرم احمد احمد13533

ناجح765434.553.52824634181737جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةأمانً عوٌضة عبد الرحٌم دروٌش13534

ناجح46.539.53249.520.518831181638جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةأمل رمضان أحمد عبدالرحمن13535

ناجح51.538.52646.521183.530181737جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةأمل عبدالفتاح على عبدالبارى13536

ناجح69.54634.550.525225.5361816.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةامنٌه على جابر احمد13537

ناجح78584058.536.527136181737جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةأمٌره فتوح سعد محمد13538

ناجح76.556.535.55732.5258341817.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةامٌره محمد ابراهٌم عزالعرب13539

ناجح4033.520.532.520146.5281813.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاٌمان راضً سعد الدٌن محمد13540

ناجح47.532.5214221164271715.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةإٌمان عبد الباسط احمد الصغٌر بكرى13541

ناجح7656375933.5261.537181738جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاٌمان عوض محمد محمد13542

ناجح71.554.54057.524247.5371817.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةاٌه ابراهٌم محمد احمد13543

ناجح52.55233.557.522217.5301816.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةبداره احمد محمد احمد13544

ناجح6637.53041.520.5195.533171637جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةبسمة ناجح احمد محمد13545
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ناجح5734.5253821175.531171738جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةبسمه حسانٌن محروس حسانٌن13546

ناجح593432.53321179.530171437جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةجمٌلة محمد احمد محمد13547

ناجح5733.53238.521.5182.531181338جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةجهاد اٌمن محمد ابوالفضل13548

ناجح75.5504057.538.5261.535171737جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةجهاد مرتضً محمد فرغل13549ً

ناجح76524053.538.526039161638جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةحبٌبة محمد ابوالمجد محمد13550

ناجح69.54538.544.530227.5391615.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةدالٌا ولٌد خلف احمد13551

ناجح74.54538.55023.5231.5381613.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةدٌنا محمود سكري محمد13552

ناجح7960385939.5275.5371518.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةرانٌا هاشم احمد قبٌصى13553

ناجح5833.5223420.516829151438جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةرحمه عوض محمد ابوزٌد13554

ناجح806040604028038161937جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةرحمه محمود عبدالسمٌع محمد13555

ناجح7959406039.5277.5391617.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةروان احمد محمد محمود13556

ناجح703734.55325.522039161537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةزٌنب محمد محمد احمد13557

ناجح78.553.538.55935264.537161638جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةسحر صالح احمد الحفنى13558

ناجح563935352418931161437جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةسعاد السٌد على ابوضٌف13559

ناجح77.54539.5412422733161638جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةشاهنده محمود عبدالفضٌل عبدالرؤف13560

ناجح6439.5384426.521237161637جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةشربات عبد الرسول على السٌد13561

ناجح79564055.534264.5381617.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةشرٌن فوزي كامل عبدالوهاب13562

ناجح703736.54322208.538161638جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةشهد على احمد محمد13563

ناجح73.5543959.533259341617.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةشهد محمد أحمد اسماعٌل13564

ناجح63.5353535.52119034161437جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةشهٌناز عطٌه السٌد الربٌعى13565

ناجح60.5473854.536236341513.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعال عالء عبده ابراهٌم13566

ناجح6535.528.5402319234141537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةفرحه محمد هرٌدي على13567

ناجح5839.5383227194.5371515.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةلمٌاء محمود حسن حسٌن13568

ناجح6032.522.538.525.517933151337جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمروة محمد عبدالحافظ خضٌري13569

ناجح55.533.52833.525.517633151538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمروه عبد الرحمن محمد احمد13570

ناجح60.534313224.518232151537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمروى ابراهٌم كامل احمد13571

ناجح543635.53827.5191361515.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمنار عبده محمد ابوضٌف13572

ناجح59.541.5374328.5209.5351515.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمنار عوض احمد محمد13573

ناجح7757405633.5263.537161538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمنار محمد فتحى قبٌصى13574

ناجح65.5453036.52720437151638جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمنار مرتضى محمد عبد ربه13575

ناجح7658.5395737.5268381618.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمنه هللا ممدوح سعد عبد الحافظ13576

ناجح70.5453946.531232371616.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةمنه حامدى احمد محمد13577

ناجح66.542.536.54930224.535151737جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةندا محمد شحات عبدالعال13578

ناجح7556.5314830240.536151438جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةندى نبٌل السٌد محمد13579
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ناجح65.5453242.52921436151537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةندي محمد محمود قبٌص13580ً

ناجح77.558.53554.535260.5381517.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةنورا حسنى على محمد13581

ناجح75.5353852.531232361616.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةنورا محمد احمد محمد13582

ناجح673835.54030210.537151638جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةنورهان احمد رمضان محمد13583

ناجح65.5382632.523.5185.5361515.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةنورهان عادل عبد الحافظ احمد13584

ناجح73.54030.54430.5218.535171538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةهاجر خلٌفه احمد محمد13585

ناجح7959.539.556.538.5273391617.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةهاجر محمود حسن احمد13586

ناجح56.537.5233425.5176.5331515.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةهاٌدى خالد ضاحى محمد13587

ناجح65.546.537.542.529221381516.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةهاٌدى محمود احمد بكرى13588

ناجح56.536.536.538.522.5190.525141738جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةهبه ابراهٌم فتحى حجازى13589

ناجح6836.530.54122.5198.5381516.538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةهدٌر محمد احمد محمد13590

ناجح73.5533754.53124936151837جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةهٌام عبدالنبى السٌد عبدالنبى13591

ناجح796040573927538171837جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةوفاء عادل احمد عمر13592

ناجح6650.534.542.525.521936161538جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةوالء عطٌه عبدهللا عبدالعال13593

ناجح7053354926.5233.5331515.537جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةٌاسمٌن جمال عبدهللا عبدالعال13594

ناجح6859.538.5523124936151638جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةٌاسمٌن محمد ابراهٌم محمد13595

ناجح70.5574051.535.5254.5311517.539جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىاحمد سعد محمدٌن خلٌفة13596

ناجح65.55435.55635.5246.5311517.539جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىاحمد محروس عبد العزٌز محمد13597

ناجح7157355532.5250.531161839جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىاحمد محمد عبد الحكم محمد13598

ناجح4836.52841.530184291517.539جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىاسالم بكرى جالل على13599

ناجح57.54135.551.531.521729171739جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىباهر عبد الباسط محمد احمد13600

ناجح56.536.530.54425.5193271716.539جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىحاتم محمد خلف عمر13601

ناجح52.54136.550.530.5211311716.539جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىحسام شوقى عبد المعز دسوقى13602

ناجح47.5372945.528187301315.539جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىسامح رزق محمد محمد13603

ناجح4841284528190301515.539جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىعبدالرؤف محمود احمد 13604

ناجح614533.55333225.5361717.539جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىعبد النصر محمد محمود ٌوسف13605

ناجح644532.554.529225361716.539جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمحمد احمد حمٌده قبٌصى13606

ناجح67.5453150.53322735171539جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمحمد سمٌر السٌد محمد13607

ناجح6756375836.5254.534181739جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمحمد عبد الفتاح عز الدٌن احمد13608

ناجح7638355728.5234.533171739جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمحمد عصام السٌد محمد13609

ناجح70.546.537.554.535244301717.539جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمحمد فؤاد محمد قبٌصى13610

ناجح61.54934.543.522210.534181737جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمحمد ممدوح محمد على13611

ناجح6851.538.55125234391717.537جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمحمد نبٌل محمد ابراهٌم13612

ناجح6152.53648.520.5218.5371816.537جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمحمود احمد حسانٌن احمد13613
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ناجح5946.5334220200.532171737جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمحمود احمد عبد الرحمن على13614

ناجح61.5453037.52019433171537جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمدحت محمد عبد الرحٌم 13615

ناجح66453443.521.5210331715.537جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمصطفى عنتر ثابت محمد13616

ناجح594132392019132181637جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمنتصر محمد عبد العال احمد13617

ناجح66.54938.544.531229.5331816.537جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىاسماء عصام محمد السٌد13618

ناجح74.55138.550.523237.5341815.537جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىامانى محمد بدوى محمد13619

ناجح7957.53951.536.5263.5371716.537جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىامانى محمد محمد احمد13620

ناجح79.55836.55735.5266.5371716.537جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىامٌرة محمد عبد الحكم محمد13621

ناجح75.556.54056.533.5262351716.538جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىروان كرم ثابت محمد13622

ناجح75533854.521.5242371717.538جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىسمر احمد محمد عبد الرحمن 13623

ناجح77.556.538.55727256.5391816.538جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىشهد محمد احمد عبد الرحٌم13624

ناجح74.552.53953.538257.5361717.538جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىشهد محمد عز الدٌن احمد13625

ناجح7756.53857.536265381717.538جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىشٌماء عادل عبد العظٌم قبٌصى13626

ناجح70.54935.55123.5229.5341817.538جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىمنار فتحى محمد على13627

ناجح67.54835.54821.5220.5341817.538جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىندا محمد قبٌصى الصغٌر13628

ناجح594535.55223.521531171638جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىندى السٌد محمد احمد13629

ناجح7855385833262391717.538جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىهنا خضٌرى احمد محمد13630

ناجح70.5583851.53525333171639جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىابانوب رشدي كامل شنودة13631

ناجح6952364234.5233.533.5181539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىابانوب عصام رسمى عادل13632

ناجح69.553.536.54532236.533171639جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىابرام الفى ناجح شحاته13633

ناجح67.548.533.545.531.5226.537171739جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىابراهٌم احمد السٌد مصطفى13634

ناجح5552.535.54132.5216.533171739جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاحمد حسن محمد حسن13635

ناجح72.55837.54739254351717.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاحمد على احمد عبدالعال13636

ناجح625635.542.53523134171639جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاحمد محمد احمد على13637

ناجح78.560406039.527836171740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىارسانى شنوده مهنى بخٌت13638

ناجح7659396038.5272.535171740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىأرسانٌوس امٌن زاخر روفائٌل13639

ناجح735637.553.538258351617.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىأرمٌا هانى كمال عزٌز13640

ناجح7356.538.550.537.5256341716.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاسحاق عٌاد كنزى بنٌامٌن13641

ناجح65.551.5384133229261716.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاسالم احمد على احمد13642

ناجح5152.532.54328.5207.5271715.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاسالم عبد الحمٌد محمد احمد13643

ناجح59.550.535.544.53322331171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاسالم عمران عباس على13644

ناجح645235.542.53322733171640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىافراٌم عبدالمسٌح انور عبدالمسٌح13645

ناجح70.55936.54636.5248.536181640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىأمٌر محمد محمود محمد13646

ناجح67.55935.551.536.525035151740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاندرو ممدوح كامل طوسون13647

(372)



ناجح6552364135.5229.532171640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىباسم سعٌد بخٌت خلٌل13648

ناجح5954.533.5413422232171640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىبخٌت اشرف بخٌت عل13649ً

ناجح64.55437.5473323631171740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىبخٌت ثابت فهمى نخنوخ13650

ناجح58543344.533222.534.5161640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىبساده عماد رسمى عدلى13651

ناجح75574050.537.526033161540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىبٌتر بشاى نجٌب بشاى13652

ناجح61.55336.545.533229.530171640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىبٌشوى عٌاد موسى مٌخائٌل13653

ناجح6251.531.54929.5223.531161540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىتوماس الرومانى حكٌم رزق هللا13654

ناجح6358.53451.532.5239.537171440جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىتوماس الٌشع شمعون جرجس13655

ناجح71.56038.54938257311512.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىتوماس بخٌت نصٌر عبد هللا13656

ناجح67.557.533.541.534.5234.5311612.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىتوماس مملوك حسنى جوهر13657

ناجح575834.54831.522930161439جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىجرجس سعٌد بشري سعٌد13658

ناجح7157.539.54936.5253.5311713.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىجرجس طانٌوس كنزى بنٌامٌن13659

ناجح56.559.53343.531.522433161339جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىجرجس منصور غبلاير بباوى13660

ناجح49603041.528208.5321515.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىحازم عبدالعظٌم احمد السٌد13661

ناجح76.5604055.539271351515.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىحمادة على احمد عبدالعال13662

ناجح73.5603849.535.5256.533171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىحمزه عبد العاطى جالل بدوى13663

ناجح62.560364532.5236301715.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىراضى محمد ابراهٌم اسماعٌل13664

ناجح6255.535.54935.5237.5331712.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىرومانى مكرم شحات جبر13665

ناجح71.559.53553.536.525632171340جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىرومانى مٌخائٌل اٌوب مٌخائٌل13666

ناجح76.5603849.53926337171340جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىزٌاد عوض محمود محمد13667

ناجح685834.552.532.5245.5331713.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىستٌفن ٌوسف بولس بشارة13668

ناجح665226.54835227.5341613.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىشرف الدٌن محمد شرف الدٌن محمد13669

ناجح675633.551.53324132161440جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىشنوده عاٌد كنزى بنٌامٌن13670

ناجح67.560365235.5251331613.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىشنوده مختار مالك بلٌامٌن13671

ناجح645835.55035.524333171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىشنوده مكرم شحات جبر13672

ناجح6655.53757.533.5249.532171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىصدٌق عطٌه صدٌق جادالرب13673

ناجح786040594027731161540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىعبد الرحمن احمد على عبد العال13674

ناجح5448355433.5224.531171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىعبد هللا محمد الصغٌر احمد13675

ناجح77.5604057.53827338171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىعبدالغفار محمد احمد محمد13676

ناجح67.551.5355433.5241.531141540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىعلى محمد االسٌد محمد13677

ناجح6651.53552.534239321715.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىعماد عادل محمد السٌد13678

ناجح70.551345531.524233181540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىعواد ابو عمران محمود عواد13679

ناجح7756405339.5265.537171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىفارس حلمى عبد الاله مسلم13680

ناجح66563655.533.524733151540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىفام جرجس مرزوق توفٌق13681
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ناجح7257.53757.53325731171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىكٌرلس جرجس رزق شكٌر13682

ناجح77.557.538.55835266.534161540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىكٌرلس رفعت فوزي بولس13683

ناجح79.56039.559.540278.533171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىكٌرلس صبحى سعٌد جبره13684

ناجح66.553.53652.530.523930151340جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىكٌرلس عزت فوزى رسن13685

ناجح796040604027934.5171640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىكٌرلس مجدى عوض فرح13686

ناجح71.555.539.55239257.535181540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىماٌكل بطرس ادٌب ناشد13687

ناجح58533355.536235.534171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىماٌكل لظمى نزهى واصف13688

ناجح6153.5385534241.539161540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمد احمد محمد عبد هللا13689

ناجح7455.539.552.537258.537161540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمد اشرف لطفى محمد13690

ناجح796040604027938171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمد السٌد خلف السٌد13691

ناجح4140.5304727185.534161440جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمد ثابت محمد ابوالنور13692

ناجح4949.535.549.534217.5321716.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمد ثروت محمد احمد13693

ناجح64.55736.55429241371616.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمد خلٌفة أحمد محمد13694

ناجح715938.55738.526438161640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمد صالح شرف الدٌن محمد13695

ناجح70.559.5395534.5258.5381715.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمد صالح محمود عبد القادر13696

ناجح70.5604055.534260361715.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمد عبد هللا عبد المولى ابو الحمد13697

ناجح68.560405435.5258341716.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمد عمر السٌد عمر13698

ناجح4954.5334630.5213321616.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمد مسلم فرغلى محمد13699

ناجح7560405739.5271.5371815.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمود الضبع صادق احمد13700

ناجح686038563625840181740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمود خالد فرغلى غٌطانى13701

ناجح59.558.54055.535.5249391816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمحمود عصام مسلم عمر13702

ناجح6059355430.5238.5391816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمصطفى عمران عباس على13703

ناجح596035.551.535.5241.5391816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمصطفى محمود مصلح محمد13704

ناجح69.5604056.53626236181740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمكارٌوس ممدوح خلٌفه جندى13705

ناجح78604055.538271.540181640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمهند محمد السٌد طه13706

ناجح75.5594056.538269391816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمؤمن ممدوح مسلم عمر13707

ناجح6159405736253371816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمٌنا اشرف نبٌه عزٌز13708

ناجح7857.54058.53927334181740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمٌنا القس صلٌب صبحى سعٌد13709

ناجح6359385535.5250.5351816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمٌنا صفوت عوض بطرس13710

ناجح69.557405739262.5361816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمٌنا طلعت صبرى ذكرى13711

ناجح77.560405839274.5371816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمٌنا عدلى سعد دٌمترى13712

ناجح65.560405737259.5361816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمٌنا عماد رزق اشكٌر13713

ناجح7059.538.555.534.5258361815.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمٌنا فتحً ولٌم مكرم هللا13714

ناجح515033.54930213.528.5171440جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمٌنا ٌوسف عونى سعٌد13715
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ناجح6957.5385333250.532.5171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌسى امهٌر سلٌمان عبد هللا13716

ناجح615236.55129229.530.51613.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌسى خٌرى رشدى ادٌب13717

ناجح6754.54050.528.5240.531171440جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌسى فارس دٌمترى جادهللا13718

ناجح70553953.530247.533.5181439جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌسى نزهى فاٌز جرجس13719

ناجح53.55535.551.523.521939171439جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌوسف محمود السٌد عمران13720

ناجح6554.538.553.532243.5371715.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌوسف موسى بخٌت توفٌق13721

ناجح74.5563957.535262371815.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاستٌر لطٌف لطفى صادق13722

ناجح645835.55430.524239181440جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاسراء حلمى فؤاد عبد الغنى13723

ناجح74.5594052.53526140181540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىأالء محمد على محمود13724

ناجح62.5543750.53123537181439جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىالزهراء على احمد على13725

ناجح63.5574053.53024436181439جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىامانى عدلى محمد محمد13726

ناجح73.5604054.533.5261.5401813.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىأمٌره خالد عبد اللطٌف محمد13727

ناجح595438.55430235.533181439جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاٌرٌنى اشرف فتحى حبٌب13728

ناجح5647.535.551.529219.533.5151439جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاٌالرٌا جمال نصرى نصٌر13729

ناجح7153.538.55533.5251.539161439جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاٌمان بكر عبد الوهاب محمد13730

ناجح7557.537.55736.5263.5401815.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاٌمان عبدالكرٌم احمد محمد13731

ناجح54.550.534.54926214.537171439جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاٌمان عمر محمود عبد العال13732

ناجح54.5543652.52822537171439جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىاٌمان محمد رجب ابوضٌف13733

ناجح67.557.536.55332.524740161539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىآٌه على عباس على13734

ناجح56.553.53650.529225.539161439جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىآٌه محمد غٌطانى عطٌه13735

ناجح68.545365235.523738181540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىبخٌته فاروق على احمد13736

ناجح73.555405538261.5391717.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىبسنت احمد محمد احمد13737

ناجح63.552.53850.534.523936181540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىبسنت رمسٌس كمال فهٌم جٌد13738

ناجح77.56039.5604027737181740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىدمٌانه عاطف ابراهٌم عبدهللا13739

ناجح584537.54631217.535.51813.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىدمٌانه عدلى عبده عبد هللا13740

ناجح65.541.537.548.53723039171740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىدنٌا احمد السٌد محمد13741

ناجح8060406040280401816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىدنٌا محى الدٌن محمود محمد13742

ناجح6653.53950.53424332.5171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىراحٌل حشمت منٌر ابراهٌم13743

ناجح70.555.53950.536251.536.5181540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىروال رأفت نظٌف بخٌت13744

ناجح65.5554047.536244391817.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىرٌهام محمد على قناوى13745

ناجح6546.53851.532.5233.5401816.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىزٌنب محمد عباس على13746

ناجح58.548.537.55230.5227391817.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىسكٌنه على التعلب محمد13747

ناجح6154.537.547.530230.539171639جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىسلمى اٌمن خالف ادم13748

ناجح5553344834224371815.539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىسهٌر جمال ابراهٌم محمد13749
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ناجح585033.54931221.535191539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىسهٌلة محمد عمر محمد13750

ناجح6242.535.5443121536181539جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىسٌمون الفالح نعٌم عبٌد13751

ناجح76.55739.5563626535.5181440جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىسٌمون مجدي جرجس مسعد13752

ناجح7056.53750.529.5243.536191540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىشٌماء على احمد على13753

ناجح635538.54928233.537191640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىعبٌر فتحى عبد العال احمد13754

ناجح72.552.538.55331247.537181740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىغاده وائل ابو علم احمد13755

ناجح7755405537.5264.536.5181840جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىفٌبى راشد سعٌد جبره13756

ناجح5949.530.547.528.521536171740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىكارمٌن رئٌس سعد بخٌت13757

ناجح79.56038.557.539.5275361816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىلٌدٌا رزق صدٌق بخٌت13758

ناجح76.5604057.539.5273.5361815.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىلٌزا طلعت صدٌق بلٌامٌن13759

ناجح5645.53045.525.5202.5341713.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىماجده سامح جمال عٌد13760

ناجح614531492621232.5171640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمادلٌن راضى ثابت جادالرب13761

ناجح61.548.534.55026.5221351716.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمارسٌل نادى عبده عبدهللا13762

ناجح53.547.532.54727207.534.5171640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمارٌا عاطف فوزى ثابت13763

ناجح74.559.53952.538263.5361716.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمارٌنا رمسٌس نزهى جاد الرب13764

ناجح6247.527.548.530215.5331715.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمارٌنا فاروق امٌن ابراهٌم13765

ناجح66.551.53149.529.5228341715.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىماٌفى صالح جمال عبٌد13766

ناجح76.550.536.55435252.534181540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمروه على محمد أدم13767

ناجح59.547.53046.528.5212361716.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمرٌانا عدلى عبده عبٌدهللا13768

ناجح6848.537.55130.5235.532.51815.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمرٌم اسحاق مٌجر روفائٌل13769

ناجح6747365032.5232.533171640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمرٌم رافت مكرم بادٌر13770

ناجح72.550.534.551.533.5242.532.5181440جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمرٌم رشاد بخٌت جبره13771

ناجح5947335130220341815.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمرٌم عبٌدهللا عبده عبٌدهللا13772

ناجح7758.53858.539.5271.5351716.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمرٌم لحظى رضانى زارع13773

ناجح7246.53749.53724237181540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىملك محمود عزب احمد13774

ناجح64.54531.547.532.522138171340جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمنار خلٌفة احمد محمد13775

ناجح76.557.536.55538263.535181540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمنار محمد على احمد13776

ناجح76533252.533.524735171740جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمهرائٌل فتح هللا كنزى بنٌامٌن13777

ناجح6952305330.5234.5331816.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمهرائٌل ناٌر عٌاد رزق13778

ناجح77.56039.5574027435171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمونٌكا انصف ضبحى سعٌد13779

ناجح70.550.534.546.52823029161540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمٌرنا روض كرمى تاوضروس13780

ناجح725638.549.536.5252.534171640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىمٌرنا نصٌف جٌد سامى13781

ناجح7253.538.544.534242.534181640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىنادٌه اسطفانوس ابراهٌم تامر13782

ناجح7759405839.5273.5321916.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىناردٌن رأفت سمٌر غبلاير13783
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ناجح5950.533.54625214331716.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىنانسى راضى عبده عبدهللا13784

ناجح7859.5405439270.540181640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىنانسى محمد احمد محمد13785

ناجح62.550394532228.533181640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىندى محمود محمد احمد13786

ناجح79574057.539.5273371915.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىندي عبد الرحٌم أحمد عبدالرحٌم13787

ناجح70.554.538.54529.5238351815.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىنسمة البدرى فتحى محمد13788

ناجح78.56038.555.532264.538181540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىنورا محمد عبد العظٌم احمد13789

ناجح77573557.538264.534171540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىنورسٌن اٌمن نصرى نصٌر13790

ناجح76.556.537.55334257.536181540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىنورهان محمد احمد على13791

ناجح69.5493747.527230361815.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىهاله السٌد على عبد العال13792

ناجح7455.5384227.5237361815.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىهداٌا محمود محمد عمر13793

ناجح67.555394833.5243371815.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌاسمٌن طلعت عبد الرحٌم السٌد13794

ناجح6555.539.547.532239.533181840جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌاسمٌن عاطف صدٌق نصرهللا13795

ناجح575138.53925210.530161540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌاسمٌن محمد عبد المقصود عبد العال13796

ناجح62.542.532.53622.5196341516.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌوستٌنا عدلى شنوده ابراهٌم13797

ناجح78.5584058.539.5274.5331815.540جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌولٌانا عوض فتحى لمعى13798

ناجح806040594027936181640جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسىٌؤنه بولس ناجح شحاته13799

ناجح74.554.53553.537.525533171639جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىابرام نوٌر توفٌق لبٌب13800

ناجح62.551.53549.529.522833171738جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاحمد السٌد عبدالغنى محمد13801

ناجح404030.536.52016729171735جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاحمد جمال ابوزٌد فرغلى13802

ناجح6146.53754.522221351517.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاحمد رمضان محمد محمد13803

ناجح76.559.538.556.535.5266.5361717.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاحمد صالح ابراهٌم ٌوسف13804

ناجح6447385124.5224.5331717.535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاحمد محمود السٌد محمد13805

ناجح5845344126.5204.5321717.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاحمد مرعى محمد محمود13806

ناجح78.559.53756.539270.5351717.539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاحمد ٌس محمد ٌس  13807

ناجح59.540.532.53620.518934171835جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاسامة حسٌن محمود على ابراهٌم13808

ناجح55.549.531412420132151836جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاٌمن جابر محمد سلٌمان13809

ناجح76.558.539.55737.5269351717.539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاٌمن ماضى فهمى سوٌرس13810

ناجح7855.5395737266.5321617.539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىتوماس بهٌج برت هللا شحاته13811

ناجح41.531313020153.5251416.535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىجالل محمد على قبٌصى13812

ناجح76.560396036271.5341817.539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىجوزٌف العارف خلبوطة حنا13813

ناجح74.559.53857.534.5264301717.535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىحاتم على محمد محمود13814

ناجح68.54937.552.523.523132171736جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىحازم احمد عبداللطٌف محمد13815

ناجح5649.535.550.522.521431171735جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىحسام جمال عبدالغنى محمد13816

ناجح64463946.525.5221321716.535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىحسن ٌوسف ابراهٌم ٌوسف13817
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ناجح53.545.5364422.5201.5311716.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىحسٌن اسعد سعد قبٌصى13818

ناجح745135.546.532.5239.5321817.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىدٌماس رمسٌس منٌر عزٌز13819

ناجح806040604028032171839جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىرامز رضا شحات شنودة13820

ناجح664534.543.531.5220.532171535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىرفعت ٌونس محمد عبدالاله13821

ناجح78.5573757.538.5268.537171536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىشمس الدٌن فاٌق محمد عمر13822

ناجح79.558.5406040278351713.539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىصهٌب احمد محمد ابوضٌف13823

ناجح8058.54059.54027835171339جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىصهٌب عادل عبد هللا محمد13824

ناجح7958.538.5594027535171437جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعبدالجواد الد سوقى عبد الجواد احمد13825

ناجح7046345037237331714.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعبدالرازق اشرف عبدالرازق ابوطالب13826

ناجح71.546364936238.531171335جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن احمد السٌد محمد13827

ناجح75493554.535.524933171236جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن احمد حمدى عبدالرحمن13828

ناجح6639.53645.530.5217.534171435جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن رافت عاطف شحاتة13829

ناجح794736.55839.5260361715.535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن عبدهللا السٌد عبدهللا13830

ناجح58.545.533432820830171335جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن فٌض السٌد احمد13831

ناجح7650365031.5243.533151336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعبدالرحمن محمد محمد على13832

ناجح50.533.532402518129151335جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعبدالاله ممدوح محمد احمد13833

ناجح77.5523649.536.5251.535171535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعلى ناصر ابو حجازى على13834

ناجح5340.53545.52720131151535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعمار هانى احمد ابوضٌف13835

ناجح805837.55938272.535171638جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىعمر حسن محمد عبد هللا13836

ناجح78.548.537.554.535.5254.534171638جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىفارس العشرى على تعلب13837

ناجح51.54133.542.528196.5311314.535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىفارس محمد السٌد احمد13838

ناجح694631.548.530.5225.532151435جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىفارس مرتضى خلف هللا احمد13839

ناجح7853.53751.536.5256.5321815.539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىلؤى محمد عبد اللطٌف سلٌم13840

ناجح5146.535.54332.5208.532171538جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد ابوضٌف عبداللطٌف احمد13841

ناجح4545253821174291715.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد السٌد عبدالعال احمد13842

ناجح806040604028036171539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد بخٌت احمد على13843

ناجح70.5563541.53023336171539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد بخٌت محمد عبدالرحٌم13844

ناجح805739.56039.5276351714.539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد جمال سلٌم محمد13845

ناجح67.55137.54832236351714.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد حداد محمد حداد13846

ناجح6854364326.5227.536171436جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد حماده عبدالفتاح محمد13847

ناجح72.550.53748.527.523632171436جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد رفعت محمد ابو دهب13848

ناجح6153374126218341713.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد رمضان عبد اللطٌف احمد13849

ناجح50473335.525.519130161536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد صالح احمد عبدالعال13850

له دور ثان00000020101035جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد عبدالرؤف عبد الرحمن ابراهٌم13851
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ناجح7257.5384935.5252341614.535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد عبده محمد عبد الاله13852

ناجح6748.533.5362621130141536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد عبٌد عبد المقصود حسن13853

ناجح46.551303422.518428161436جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد عصام محمد احمد13854

ناجح64.54930.53824206301416.538جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد على احمد محمد13855

ناجح46422531.520164.5251513.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد على خلٌفة احمد13856

ناجح5146.52334.522177281514.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد فتحى محمد عزٌز الدٌن13857

ناجح5147.5293522.5185261615.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد فرٌد محمد خضٌرى13858

ناجح5745.526.534.522185.526151535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد كمال محمد ابراهٌم13859

ناجح61.550313525202.5251514.535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد محمد أبو الفضل بخٌت13860

ناجح69.556.539.55236.525431141536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد محمود محمد عبد العال13861

ناجح5855344330.5220.528141436جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد مرعى محمود على13862

ناجح4437273425.5167.526141236جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمد ٌحى احمد اعمر13863

ناجح55.541.52433.528182.5281411.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمحمود شحاته محمود خضٌرى13864

ناجح52372434.529176.5291413.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمختار عبدالعظٌم احمد السٌد13865

ناجح7540.533.54433.5226.5311413.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمدحت محمد احمد حسن13866

ناجح51.535.52233.527.5170291411.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمرتضى احمد مرتضى احمد13867

ناجح62.539.5223729.5190.528141236جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمصطفى عبدالستار خلف هللا احمد13868

ناجح65.541.522.53629194.530151336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمعتز حسنى محمد عبد الرحمن13869

ناجح7853.5354838252.530151339جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمهند عبدالعلٌم محمد عبدهللا13870

ناجح745736483725233151139جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمٌنا جمٌل مورٌس مساك13871

ناجح61.537.525.53726187.528141336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىنا د ر مختار محمد محمد13872

ناجح60.536.527383019231151335جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىٌوسف أبو الفضل بخٌت محمود13873

ناجح44.537.525372516928141335جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىٌوسف احمد محمود عوض13874

ناجح7948.5395235.525434141235جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىٌوسف شحاته محمد محمد13875

ناجح62.538.531.536.53120028141336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىٌوسف صبرى ابراهٌم احمد13876

ناجح72.55331.54634.5237.5321511.539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىأسراء محمد السٌد محمد13877

ناجح75473351.537243.5341511.539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاسماء حداد محمد حداد13878

ناجح72.545.527.539.526.5211.532141137جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاالء ابراهٌم عبداللطٌف الربٌعى13879

ناجح78.553.533.54838.5252321611.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىالزهراء محمد محمد على13880

ناجح7649.534.549.537.5247321611.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىالشٌماء صالح محمد معتوق13881

ناجح72423140.534.522032141336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىامٌمة جمال السٌد خلٌل13882

ناجح76.560385739.5271331511.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاٌة محمد عدلى سعٌد13883

ناجح68.5492946.531.5224.531141137جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاٌة محمود سلٌم محمد13884

ناجح775138594026532151336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىاٌمان ابراهٌم محمد جالل13885
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ناجح68543349.535239.530141237جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىآٌه احمد نصر الدٌن احمد13886

ناجح72512846.536233.532.5141336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىبخٌته معتاد مجلع صادق13887

ناجح66.53825.540.531.520232141336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىبدور زكرٌا محمد احمد13888

ناجح56372540.526184.525141336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىبسمه عصام صدقى حسن13889

ناجح77.56038.557.539.527331.5151339جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىبسنت رومانى فوزى ورث13890

ناجح73.551.53250.532.524028151336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىجهاد رفاعى محمد السٌد13891

ناجح5738233827.5183.5251411.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىحنان بخٌت محمد عبدالرحٌم13892

ناجح70.551.53148.535236.529141338جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىخلود اسماعٌل ابو ضٌف اسماعٌل13893

ناجح67482947.531222.528141337جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىدالٌا رمضان فتحى نورالدٌن13894

ناجح69.548.52956.530233.530161339جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىدنٌا جمعه عامر محمد13895

ناجح685330503623729141438جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىدنٌا خالد االمٌر محمد13896

ناجح78513757.540263.531141338جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىرانٌا احمد السٌد ابوعثمان13897

ناجح62.5453248.53322128151337جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىرحمة جابر السٌد احمد13898

ناجح58.540.5244129193261511.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىرحمه فتحى محمد عزٌز13899

ناجح59.54824.55030.5212.533141336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىرحمه محمد احمد محمد13900

ناجح6349.526.5513222233151336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىرفقه جالل دوس تاودروس13901

ناجح65502750.533.522631151337جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىرئٌسه السٌد محمد سلٌمان13902

ناجح61.54827.55132220291513.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىسحر حسن احمد محمد13903

ناجح53.548243220.517833161336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىسلمه السٌد ابو بقٌه غٌطانى13904

ناجح45.548.52533.520172.532151335جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىسلمى بخٌت محمود عوض13905

ناجح59.549.538433022031151437جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىشهد ٌاسر محمود عبدالعال13906

ناجح52.5462533.521.5178.531161537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىفاتن خالد احمد عبدهللا13907

ناجح554526.53420.5181321513.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىفاطمه خلٌفة محمد عبدالاله13908

ناجح48.547.53136.522.5186291513.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىفتون على السٌد ابو ضٌف13909

ناجح5348.528.5332218529151437جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىفرح السٌد هارون احمد13910

ناجح775839.55739270.529151539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىفٌوال صالح نزهى جاد الرب13911

ناجح6953.533.549.534.524031.51513.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىكرستٌنا رمسٌس عبد المسٌح جاد الرب13912

ناجح6250.53242.527.5214.531.5151336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمارى فادى شنوده ورث13913

ناجح54.547.526.53620.518530141536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمدٌحة فتحى حسن حسٌن13914

ناجح52.55127.534.521186.531161537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمروه طلعت حجازى احمد13915

ناجح48.54927.534.521180.5291314.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمروه عبدالنبى احمد اسماعٌل13916

ناجح5045263421176331214.539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمروه على محمد غٌطانى13917

ناجح4951.5303720.518830151636جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمروه محمد احمد عبدالرحمن13918

ناجح54.550.53137.520193.531161638جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمروه محمود سلٌم محمد13919
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ناجح736035563626034171338جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمرٌم اٌمن عادل شكرى13920

ناجح51.55430.5382119532151536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمنا ل عبدالعظٌم احمد السٌد13921

ناجح65553646.529231.533161537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمنار فرج البدرى حسن13922

ناجح59.55434.54822.5218.533151536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمنار محمد خلف ابوزٌد13923

ناجح73.555375838261.5351613.538جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمنةهللا مؤمن حسن على13924

ناجح7555.53957.540267331714.538جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمنى كمال مورٌس مساك13925

ناجح614138.54835223.5341713.535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمهرائٌل داود خلف هللا عطا هللا13926

ناجح72563751.535251.5331711.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمهرائٌل فادى عبد المسٌح راضى13927

ناجح6745374933.5231.534161336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمٌرفت السٌد تعلب عبدهللا13928

ناجح71.549.537.555.536.5250.5341711.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىمٌرنا سعد هللا حلٌم سعد13929

ناجح74.55136.54230.5234.5381511.538جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىنداء عبدهللا محمد محمد13930

ناجح76.557385939.527037171338جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىندى سعد الدٌن نصرالدٌن احمد13931

ناجح64.556.53759.539.525733171339جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىندى محمد السٌد احمد13932

ناجح61.53934.545.530.5211311713.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىنرمٌن عادل محمد سلٌمان13933

ناجح7352.5375238.525336161436جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىنسمه على السٌد عمران13934

ناجح75.560405840273.5351614.539جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىنعمة محمود احمد محمد13935

ناجح614534.54926.5216331713.535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىنورا محمد صدقى حسن13936

ناجح63.545.535.54928221.5381613.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىهبه علٌوه محمود على13937

ناجح6445.53446.53222237151435جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىهدى فتحى السٌد محمد13938

ناجح71.554.5395538.5258.5381513.536جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىهناء ابراهٌم خلف ابراهٌم13939

ناجح46.538.530352517530171336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىهناء مصطفى فتحى نورالدٌن13940

ناجح724536.550.53423837171535جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىهند ممدوح محمد احمد13941

ناجح64.539.526.54529204.534161336جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىهٌام احمد السٌد احمد13942

ناجح674935.547.532231331713.537جهٌنهنجع المغنمٌن للتعلٌم االساسىهٌالنه سجٌع رشاد رمله13943

ناجح6240.53034.522.5189.530141135جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتابرار السٌد احمد ٌوسف13944

ناجح7859.538.559.537.527339171333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتاسماء بهى الدٌن محمد االمٌر13945

ناجح453632.53120164.532171133جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتاسماء عبد البصٌر سعد وزٌرى13946

ناجح7356365332.5250.535161333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتاسماء على احمد محمد13947

ناجح464528.53320.517328161233جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتاسماء ٌوسف محمد محمد13948

ناجح60.5463941.521.5208.5341712.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتاسٌه رجب خلف ابراهٌم13949

ناجح75.5553950.53325335181433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتالزهراء حماده السٌد احمد13950

ناجح53.554353625.5204321711.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتامل احمد محمد الصغٌر13951

ناجح53372932.521172.5241711.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتامل شحاته محمود امبابى13952

ناجح764737533324634171233جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتامل فوزى مور عبد المالك13953
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ناجح58.540.53333.522.518829171233جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتأمنه محمد سعد الدٌن محمد13954

ناجح59.541.534.534.52419429171233جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتامنٌه فتحى فؤاد محمد13955

ناجح744536.55427.5237341711.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتامٌره محمد كامل خضٌرى13956

ناجح74513955.535.525534181233جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتاٌمان عطاهلل رزق عطاهللا13957

ناجح72.5453949.525.5231.535171033جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتاٌمان محمود ناصر غٌطانى13958

ناجح59.54536.536.522.5200311711.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتاٌه احمد محمد احمد13959

ناجح5441.5303421180.5291711.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتاٌه خلٌفة فتحى محمد13960

ناجح5645.534.53523194291711.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتاٌه فوزى محمد محمد13961

ناجح56.54534.5352219329171333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتبثٌنه عاطف اسماعٌل محمد13962

ناجح7958.5395737.527136171333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتبخٌته عاطف عطٌه احمد13963

ناجح5445.530.54321.5194.528171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتبخٌته هراس محمود احمد13964

ناجح67.548.536.55223.522831171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتبربارة فكري خلبوطة جرجس13965

ناجح5945.535.550.523213.532181333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتجاكلٌن صبحى ودٌد شكرى13966

ناجح724738512623437171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتجهاد ماهر ابو الفضل حسن13967

ناجح664530.54625212.536181333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتجٌهان حشمت محمد ابوالمجد13968

ناجح75.556.5365835.5261.536181433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتحنٌن عصمت الفالح البدرى13969

ناجح8057.54059.539.5276.536181333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتخلود محمود عبدهللا محمد13970

ناجح8059.539.5604027937181437جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتدعاء اشرف على محمد13971

ناجح633924.539.521.5187.5311514.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتدعاء محمد الزمزمى حسانٌن13972

ناجح65.548.53746.524.522236181333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتدنٌا احمد السٌد محمد13973

ناجح67493847.524225.533181333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتدنٌا احمد سالم عبدالحمٌد13974

ناجح6051.53645.52221531171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتدٌنا احمد السٌد احمد13975

ناجح5247314421.5195.529171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتدٌنا السٌد احمد دٌاب13976

ناجح7456.538.5532524737181433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتدٌنا العارف احمد الصغٌر13977

ناجح71.557.538.54728.524338181433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناترانٌا حمدى عبد الحفٌظ حسٌن13978

ناجح806039.559.53927837181436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتراندا طارق احمد المغربى13979

ناجح7159.539.555.529.525536171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناترانٌا عاطف محمد شعبان13980

ناجح635739512623632181433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناترانٌا ٌاسر صالح امبابى13981

ناجح80603959.538276.539181437جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناترنا محمد محمد محمود13982

ناجح68.54735.54425.5220.534171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناترٌم محروس محمد محروس13983

ناجح7655.53853.53325637181433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناترٌموندا بطرس رمزى سام13984ً

ناجح7552.535.552.532247.534181333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناترٌموندا حلمً بخٌت فام13985

ناجح62422947.525.520633181233جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناترٌموندا رومانى صالح صبحى13986

ناجح724634.54929230.536181434جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتزٌنب اشرف السٌد محمد13987
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له دور ثان00000000015جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتزٌنب اللٌثى حس احمد13988

ناجح745037.55531.5248321812.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتسارة بشرى تعلب مٌخائٌل13989

ناجح73533352.533.524534171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتسارة حنا مالك عطٌة13990

ناجح75.54133.5543423832.5181433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتساره رومٌل عطاهللا بنٌامٌن13991

ناجح755538.55538261.529171437جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتساره صالح احمد المغربى13992

ناجح53.5453141.52419528181433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتسلمى فكرى محمد ابراهٌم13993

ناجح54.541.5314724.5198.523181433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتسماح عبد الرازق كامل خضٌرى13994

ناجح744932.551.530.5237.531181433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتسوسنه صفوت عبدالغنى مٌنا13995

ناجح59352633.520.5174301811.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتسٌمون اشرف عزت فلفل13996

ناجح52.538.528.53321.5174311810.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتشٌرٌن رجب عبدالرحٌم احمد13997

ناجح77.547.536.55430.5246351811.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتشٌماء حماده محمد تعلب13998

ناجح78453752.531243.536171336جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتصابرٌن المجرى على السٌد13999

ناجح7439.534.549.528.5226391712.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتصباح احمد السٌد عبد الرحمن14000

ناجح45.536323824175.5361811.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتصبرٌه عوض على حسان14001

ناجح695032532723137171434جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتعبٌر ابراهٌم احمد السٌد14002

ناجح614731.54326.520932.5171233جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتعبٌر عوض كامل جبرة14003

ناجح57453642.520.5201361512.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتعواطف زٌنهم السٌد محمد14004

ناجح64.546.534.54422211.539161433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتفاتن احمد كمال عبد الرحٌم14005

ناجح73.54933.5513023739171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتفاطمه عبدالناصر على هارون14006

ناجح60.55438.5502422739171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتفاطمه مدحت رمضان محمد14007

ناجح485136.54225.520337161133جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتفتحٌة محمد عبدالرحٌم احمد14008

ناجح59.55237.55425.5228.534151433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتفٌرٌنا عنٌاالقس تادرس عزٌز14009

ناجح66.55338.553.524.523632151333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتكاترٌن جمٌل محفوظ ٌنس14010

ناجح77.556.54058.538.527132161337جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتكرستٌنا رفعت فوزى جندى14011

ناجح504233382018333161233جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتكرستٌنا منصور كامل جبرة14012

ناجح7349.5375527241.534161533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتكٌرستٌن رومانى امٌن نخلة14013

ناجح5246.536.54522.5202.530151433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمارتٌنا رزق باسٌلى جندى14014

ناجح6949.53855.523.5235.536171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمارتٌنا فتحى نجٌب شحاته14015

ناجح5747.533.546.520.520533171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمارى كرم داود مجلع14016

ناجح49.5412538.52017434151433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمارٌنا ثروت الساكن صادق14017

ناجح60.553.538.556.520.5229.533161433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمارٌنا ماهر صالح صبحى14018

ناجح65.552.535.55820.523233161433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمارٌنا هانى هارون جوده14019

ناجح6552.5375820.523333151433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمارٌنا وهٌب رومانى عوض14020

ناجح54.547344521201.533161333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمرثا رمزى عزٌز صادق14021
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ناجح61.550.5385120.5221.537171333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمرفت ابراهٌم كمال عبدالعزٌز14022

ناجح6653.5395424.5237331614.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمرنا كاسب الناصح ابراهٌم14023

ناجح60.549365125.5222381712.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمروه عادل السٌد محمد14024

ناجح60.54938.55527230341614.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمرٌم ماهر صدقى جرجس14025

ناجح62.55337.555.533241.539161433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمرٌم محمد عبد الحفٌظ غٌطانى14026

ناجح63.55136.542.533226.532161433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمرٌم نشات فوزي عطٌة14027

ناجح554940432321038151533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتملك رفعت السٌد محمد14028

ناجح77.558406038.527439161533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمنار اشرف محمد مرسى14029

ناجح5045353420.5184.536151433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمنار صالح فتحى عبد العال14030

ناجح563731.531.52017639151433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمنار عوٌضه محمود احمد14031

ناجح806040604028039171533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمنار ولٌد محمد محمد14032

ناجح755939604027334161533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمنال جمال فرح عبدهللا14033

ناجح6548.53951.52522936171532جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمنال حماده محمد بخٌت14034

ناجح806040604028039171533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمنه ولٌد محمد محمد14035

ناجح7448.539.54830240381715.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمنى ابراهٌم على محمد14036

ناجح78.560406037275.539171533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمنى محمود محمد عبد اللطٌف14037

ناجح75.556.5406037.5269.5391714.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمٌاده احمد احمد خضٌرى14038

ناجح74.5603958.538.5270.534171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمٌرفت صبور عدلى بدروس14039

ناجح595538.555.523.5231.532161433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمٌرفت عوض كامل جبرة14040

ناجح73.55338.55734.5256.534.5161433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمٌرنا خلف غبلاير ثابت14041

ناجح75553953.532.525535171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمٌرنا صفوت عبد الغنً مٌنا14042

ناجح78.560406039277.533.5171533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتمرٌانا اشرف صدقى صادق14043

ناجح69.551364533234.535171433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتنارٌمان جندى وسٌلى جندى14044

ناجح72.5523646.53023738161233جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتندى السٌد محمد عبدهللا14045

ناجح6240.53534.527.5199.536151333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتندى محمود السٌد احمد14046

ناجح56.545.52733.530192.5341514.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتنشوى ابراهٌم محمد قبٌصى14047

ناجح47.538.529362717838161433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتنعمه محمد الزمزمى احمد14048

ناجح78593947.536.526039171333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتنور محمد انور عبد المعتمد14049

ناجح54.537.53435.526187.530161533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتنورا اشرف صالح محمد14050

ناجح75.551354835244.5321611.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتنورهان خلف محمود احمد14051

ناجح573627.53423.5178281612.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتنورٌن خالد الراوى ابو دهب14052

ناجح453527402617328161233جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتهاجر ابراهٌم مفضل محمد14053

ناجح79.559.5405838.5275.539181333جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتهاجر سعد جمعه وحشى14054

ناجح79.560405740276.5351614.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتهاجر محمد محمد ابراهٌم14055
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ناجح4438.52435.526.5168.526161433جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتهاله عنتر احمد محمد14056

ناجح69.559.54057.536262.5341716.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتهبه السٌد محمد مرعى14057

ناجح76.5604059.53927534171633جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتهبه محمد لطفى الشجرى14058

ناجح72.555405736.526132171437جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتهمت محمود شكٌوى محمد14059

ناجح65.54536.545.529221.5301612.535جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتورده محمود خلف محمد14060

ناجح755339.550.534252381715.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتٌاسمٌن احمد سعد الدٌن احمد14061

ناجح68.548344531.522736161633جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتٌاسمٌن الهادى محمدعبداللطٌف 14062

ناجح61.545.538.54628219.532.51716.533جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة بناتٌوستٌنا نظمى جبرة عوض14063

ناجح756039.55932.5266381413.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةابراهٌم سلٌمان محمد رضوان14064

ناجح71.5603758.53526232161537جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةابراهٌم محمد السٌد امبابى14065

ناجح7760395736269351413.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةاحمد اسماعٌل احمد محمد14066

ناجح785638.558.53626731141338جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةاحمد السٌد عبدالرؤف االفندى14067

ناجح76.5593958.53727035141438جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةاحمد حسن محمد عبد الرحٌم14068

ناجح76.560396037272.537141337جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةاحمد عصام السٌد محمد14069

ناجح786039603727436151237جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةاحمد ماهر احمد السٌد14070

ناجح77.559396038.5274311413.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةاحمد محمود عبدالنعٌم عبدالسمٌع14071

ناجح76.557.53959.536.5269331412.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةاحمد ناجى فتحى عبداللطٌف14072

ناجح77.560395837271.5371412.537جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةالنقراشً احمد النقراشً منصور14073

ناجح7152.53954.532.5249.5371412.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةاٌمن اسعد السٌد محمد14074

ناجح78.560395938274.5361414.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةباسل محمد احمد قمر الدوله سٌد14075

ناجح68603956.534257.5341512.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةبهاء الدٌن رسمى عوٌضة السٌد14076

ناجح7656.53654.533.5256.5311413.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةتٌام ابودوح محمد عبدالرحٌم14077

ناجح7055.536.558.534254.5321412.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةثابت ابوعقرب عبدالجواد السٌد14078

ناجح67.554.533.55633.524530141337جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةجمال عبدالحمٌد شحاته محمد14079

ناجح62.557.535.557.531.5244.530141337جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةحماده احمد على محمد14080

ناجح73.557.539593626536141438جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةسعد رشوان محمد رشوان14081

ناجح786039.56037274.535131638جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةطه رزق نورالدٌن ابوزٌد14082

ناجح626038.55633249.535151338جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةعماد عاطف محمد محمد14083

ناجح69.5603858.536.5262.5321513.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةعمرو احمد محمد احمد14084

ناجح56.554.534.558.53223632151437جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةفهد محمد الجمل سالم14085

ناجح68.55633.5593224929151237جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةماهر ٌونس محمد محمد14086

ناجح7354.538.557.532.5256321413.537جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةمحمد خالد سلٌم ابوزٌد14087

ناجح64.55737.559.533.5252361514.537جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةمحمد عصام الدٌن عبدالحكم احمد14088

ناجح67.555.53954.531.5248361513.537جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةمحمد محمود محمد ابراهٌم14089
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ناجح63603959.533254.5351513.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةمحمود على محمد الزهرى14090

ناجح756039.56036.5271311513.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةمروان خالد جعفر محمد14091

ناجح7460405936.5269.5361313.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةٌوسف عنتر ٌوسف محمد14092

ناجح7658.5395938.5271331613.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةابتهال السٌد محمد على14093

ناجح72573849.533249.534151437جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةاسماء اٌمن احمد مهران14094

ناجح63.553.537.55433.5242341513.537جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةامل ٌونس جابر محمد14095

ناجح6955.537.5573425334151437جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةامنٌة اشرف محمود مسعود14096

ناجح6652.5395032.5240361515.537جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةامٌمة احمد سعدالدٌن محمد14097

ناجح74.5603955.536265361515.537جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةبسنت خالد السٌد محمد14098

ناجح65.56035.555.534.5251361514.537جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةحنان عبدالفتاح سعد السجرى14099

ناجح75.559406040274.532161637جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةخلود صبره ابوعمران محمد14100

ناجح5455.536.55031.5227.530141538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةرحاب محمد احمد محمود14101

ناجح70.551.539.55532.524936131437جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةرحمه حسنٌن محمد رضوان14102

ناجح5653.539.547.532228.5361413.537جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةرشا فؤاد محمد عبداللطٌف14103

ناجح5350.5394729218.536141437جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةسمٌة عبدالوكٌل محمد قبٌصى14104

ناجح73594057.537266.538151438جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةشمس عبدالراضى عبدالعزٌز ٌوسف14105

ناجح77.5594059.540276351514.538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةغاده عبدالمنعم احمد على14106

ناجح5953.5404933234.536141438جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةنجالء فتحى محمد محمد14107

ناجح71.558395639.526435131538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةندا احمد عمران محمد14108

ناجح71.5593957.537.5264.537151638جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةندى عصام عوض محمد14109

ناجح5455.5385032229.537141538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةنورا احمد حسٌن عمره14110

ناجح73.55939.558.538.526933141538جهٌنهمصر الخٌر االعدادٌة المشتركةهبه رفعت حافظ على14111

ناجح53.55535.549.527.522133151739جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنابراهٌم احمد فكرى احمد14112

ناجح59.551325127.522134151738جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنابراهٌم عمران محمد محمد14113

ناجح7760405839.5274.536161739جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنابو الجٌار محمد السٌد خضٌرى14114

ناجح5746364427.5210.5331516.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنابوبكر محمد حمزة على14115

ناجح745337532924633151638جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد ابراهٌم احمد سعدالدٌن14116

ناجح57.555325027221.5311516.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد ابراهٌم محمد محمد14117

ناجح64.55436.55130236311516.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد السٌد احمد عبدالرحمن14118

ناجح765939.556.528.5259.5341516.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد السٌد محمد احمد14119

ناجح5754.5405428233.532151739جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد جمال احمد جابر14120

ناجح7258.5405831.526034151638جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد جمال السٌد محمد14121

ناجح77.557.5405831.5264.535151637جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد حلمى السٌد أحمد شحاته14122

ناجح61.555.532.555.53023536151637جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد سالم محمد قبٌصى14123
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ناجح62573857.532.5247331515.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد سالمه محمد احمد14124

ناجح74.559.5395932.5264.5351515.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد صالح احمد عمر14125

ناجح59.550324829218.5311515.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد صالح عثمان سعد14126

ناجح60.56031.555.530237.5351515.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد عاطف احمد خضٌرى14127

ناجح73.558405834263.5351515.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد عاطف حسنٌن ابراهٌم14128

ناجح7154355531246361515.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد عامر عجمى ٌوسف14129

ناجح6851.53951.53224235151738جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد عبد الحكم السٌد خضٌرى14130

ناجح6857.54051.531.5248.536151637جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد عبد الحكم شكٌوى حسانٌن14131

ناجح50.5583648.527.5220.530151639جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد عمران سرحان عبد المجٌد14132

ناجح575434.552.532.5230.531151838جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد محمد ابراهٌم ابو المجد14133

ناجح51.549.532.54830211.531151638جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد محمد احمد محمد14134

ناجح66.554.53853.532.524535151637جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد محمد عبد العزٌز مرسى14135

ناجح78.55839.557.535268.536171639جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد محمود احمد على14136

ناجح79.559.54059.539.527838171639جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد محمود حسٌن محمد14137

ناجح5854.534.554.531.5233321615.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد محمود عبدالعزٌز محمد14138

ناجح70.559.53657.535.525933151639جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد محمود محمد حسن14139

ناجح6852.5384632236.534161537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد محى الدٌن احمد احمد14140

ناجح6152.53755.533.5239.5301515.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد محى منصور محمد14141

ناجح555234.55132224.532161638جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد مصطفى فكرى الزمزمى14142

ناجح50.5553950.53222733151837جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنأدهم ٌونس عبدالعزٌز احمد14143

ناجح755638.555.533.5258.5331715.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناسالم رمضان كامل على14144

ناجح403020302014020101038جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناسماعٌل محمود احمد محمد14145

ناجح755739.556.534.5262.5381517.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناشرف رمضان ناصر محمد14146

ناجح76593959.535.5269351515.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناشرف ٌحٌى محمد الخضٌرى14147

ناجح6651.539.550.532239.5351515.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنالربٌعى محمد مسلم محمد14148

ناجح56.551.535.552.533.5229.5351515.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنالسٌد احمد السٌد احمد14149

ناجح57.55436.550.530228.5331716.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنالسٌد رزق ٌونس محمد14150

ناجح48.548.525.54223.5188291316.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنالسٌد صالح السٌد محمد14151

ناجح645336.555.532.5241.532141538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنالسٌد عنتر السٌد محمد14152

ناجح66.556.538.55834253.5331716.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنجعفر عصام محمد السٌد14153

ناجح7655.54059.53826939181937جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنجمال الدٌن حمدى سعد الدٌن سعٌد14154

ناجح5545.531.54926.5207.5321717.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنحسام حسن ٌوسف محمد14155

ناجح53.551.537.551.530.5224.531161739جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنحسنى محمود محمد حسٌن14156

ناجح58.5514058.53524334171939جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنحسٌن محمد عبد اللطٌف محمد14157
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ناجح6648385434.5240.5341818.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنحمدى عادل خلف محمد14158

ناجح665437.56036.525432152037جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنشاهر على عبد السالم احمد14159

ناجح70.55538.558.536258.535161438جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنشرٌف على محمد السٌد14160

ناجح76.557395935.526735182037جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنشهاب اٌمن السٌد عبد اللطٌف14161

ناجح5948.53654.53223032172037جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنضٌاء محمد محمود محمد14162

ناجح6545.5335025.5219331515.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنطارق جمال حسٌن محمد14163

ناجح46.5453052.528.5202.5301617.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعادل أدهم محمد احمد14164

ناجح66.541.534.55332227.533171938جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعبد هللا جمال محمد دٌاب14165

ناجح59.554385933243.537171939جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعبدالعظٌم حسٌن عبدالعظٌم محمد14166

ناجح695836.55534252.540161839جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعبدالاله عبد الرحمن ابراهٌم عبد الرحمن14167

ناجح7653.535.558.531.525535151738جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعبدهللا مصطفى عبدهللا محمد14168

ناجح664537573223730131337جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعبدهللا ٌاسر احمد هاشم14169

ناجح76.555.53958.537266.5371717.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعصام الدٌن سٌد احمد الدردٌر14170

ناجح74.5603957.53226333181738جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعالء احمد فؤاد محمد14171

ناجح53.5513250.52721432171539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعلى احمد محمد عمر14172

ناجح59493554.528225.5361717.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعمرو عوٌضه السٌد عبد الحمٌد14173

ناجح68.55838.55830.5253.536171738جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعمرو محمد ناصر غٌطانى14174

ناجح66.553.5365838.5252.5361616.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنفارس محمد السٌد احمد14175

ناجح62.556355536244.536141638جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنفتحى حسنى كامل عبد اللطٌف14176

ناجح78573756.537.5266351515.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنكمال محمود تونى عبدالعال14177

ناجح545435.549.528.5221.535171537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمازن محمد عبدربه ابوالٌزٌد14178

ناجح7256.5385434.525535171439جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمبارك حمدى حسن محمد14179

ناجح776036.55535263.5361513.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد ابراهٌم محمد محمد14180

ناجح635836.55431242.5361612.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد ابو الغٌط السٌد علٌان14181

ناجح62.556.53653.537245.536181439جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد احمد عوض محمد14182

ناجح7259.5365330250.538181539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد اسماعٌل احمد اسماعٌل14183

ناجح7056.5355836255.5361613.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد امٌن محمد محمد14184

ناجح72563757.530252.535151439جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد أنور محمد عبدالمجٌد14185

ناجح726035.556.535.5259.536151439جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد أٌمن أبو على محمد14186

ناجح56.559.535.55430235.537151437جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد اٌمن اسماعٌل محمد14187

ناجح45.555.530.541.52519833151438جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد جمال محمد عبدالحارس14188

ناجح70.557.536.550.53525037171738جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد حاتم محمد ابراهٌم14189

ناجح60.558.535.557.536248361616.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد حازم محمد اسماعٌل14190

ناجح655732.55533.5243351616.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد حماد خلف محمد14191
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ناجح465531.554.530.5217.5311517.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد رشدى بخٌت ابوزٌد14192

ناجح63.557.534.555.53124230161539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد رفعت عدلى محمد14193

ناجح605333.55429229.534171439جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد صابر محمد ابوزٌد14194

ناجح585832.55634.5239361713.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد صابر محمد محمد الكبٌر14195

ناجح60.55539.54834.5237.5341716.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد عاطف قبٌصى خضٌرى14196

ناجح66.55437.55032.5240.5321817.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد عبد الباسط محمد عبد العال14197

ناجح645635.54734.5237321517.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد عبد العظٌم محمد محمد14198

ناجح715638473624830181739جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد عبد المنعم محمد محمد14199

ناجح685538.543.53423931171639جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد عدلى احمد عبد الرحمن14200

ناجح80604058.539277.5371717.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد عسران عبدالرحٌم العربى14201

ناجح67.553.53644.534.5236301616.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد عصام فتحى خضٌرى14202

ناجح63.550.5364834.5232.5291616.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد فاروق عبدالعال عبدالحافظ14203

ناجح6955.539.550.537.5252361717.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد كامل السٌد ابوالغٌط14204

ناجح78584053.539.5269381617.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد كامل السٌد عل14205ً

ناجح77603949.537262.5371617.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد كامل غٌطانى محمد14206

ناجح725636.550.537.5252.5331717.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد كمال الدٌن حسٌن ابراهٌم14207

ناجح75.55638.548.537.5256361717.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد لطفى محمد ابوضٌف14208

ناجح66.550314334.5225291717.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد مجدى نصرالدٌن عبداللطٌف14209

ناجح48.553.5354230.5209.530171638جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد محروس المرسى احمد14210

ناجح76.558364834.5253361617.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد محمود احمد رشوان14211

ناجح5648.53342.528.5208.5301515.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد محمود احمد محروس14212

ناجح70573847.538.5251351516.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد ناصر عبد اللطٌف ابراهٌم14213

ناجح65.5563952.537.5250.5371817.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد ولٌد الزمزمى احمد14214

ناجح49.55438.548.529219.5341817.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد ٌسرى خلف على14215

ناجح80603957.539275.5361817.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمود ابراهٌم محمد البدرى14216

ناجح63.546.534.55335232.532151537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمود أحمد سرحان مجٌد14217

ناجح57453151.529213.531161538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمود صالح عثمان سعد14218

ناجح5646.532.545.526206.5291516.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمود عبدالفتاح محمد العمرجى14219

ناجح7248.5355735247.5301615.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمود عنتر احمد توفٌق14220

ناجح5745.52956.531.5219.530161639جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمود فتوح محمود احمد14221

ناجح73.5472956.534.5240.534151539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمود محمد شحاته على14222

ناجح6843304926.5216.5291516.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمود ممدوح الصغٌر ابوزٌد14223

ناجح78.558395838271.533171537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمصطفى احمد السٌد محمد14224

ناجح4047.532.55436.5210.533151737جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمصطفى رشدى حسٌن ابوزٌد14225
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ناجح78.560395639.5273351817.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمصطفى سٌد محمد محمد14226

ناجح74.553.539.558.535.5261.5351716.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمصطفى عادل عبدالمعطى عبدالرؤف14227

ناجح7445365736.5248.536171739جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمصطفى محمود عثمان محمد14228

ناجح48.545.528422619034151539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمصطفى محمود عوض محمد14229

ناجح806040594027938181538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمصطفً ٌسري محمد محمود14230

ناجح60.547.53153.532224.533171539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمصعب محمد اسماعٌل احمد14231

ناجح56.54836.55735.5233.5361716.539جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمعتز محمد ابوعقرب عبدالعزٌز14232

ناجح75503756.537255.5361516.538جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌننادر حربى عبدربه ابو الٌزٌد14233

ناجح56.546.535.55427219.533151639جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنهانى محمد خضٌرى احمد14234

ناجح7056.53758.533.5255.535181938جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنهشام محمد سعد السٌد14235

ناجح77.56037.55937271361816.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنولٌد محمد عبد العزٌز احمد14236

ناجح686032.557.535253321817.537جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنولٌد محمد كمال عبد الرحٌم14237

ناجح665736.555.53625131181839جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنٌاسٌن حماده رشاد حسٌن14238

ناجح50.553.53652.533225.529151739جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنٌوسف فوزى محمد خلٌفة14239

ناجح77573959.539271.5331716.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىأحمد صا بر كا مل احمد14240

ناجح755738.558.536265301616.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىاحمد عبد المنعم احمد ابو الٌزٌد14241

ناجح67543653.533.5244281616.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىاحمد عبدالناصر احمد الربٌعى14242

ناجح595232.550.53022432171638جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىاحمد علً محمد السٌد14243

ناجح62.55635.55332.5239.5291716.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىاحمد محمد خلٌفة جمال14244

ناجح76.557385840269.5361716.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىاحمد محمد ٌا سٌن محمد14245

ناجح735738.55838.526529151638جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىاشرف احمد محمود مصطفى14246

ناجح4853324931.5213.5321616.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىحمادة احمد محمد احمد14247

ناجح54.548.531.55127.5213291516.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىخالد عبدالناصر ابوالمجد ابوالٌزٌد14248

ناجح515235.55532.5226311416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىصالح على احمد على14249

ناجح77.558405938272.533151638جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىعبداللة احمد محمد محمد14250

ناجح51.55235.54832.5219.5271516.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىعالء سمٌر محمد االمٌر14251

ناجح6757405536255331516.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىعلى محمد حسن الربٌعى14252

ناجح57.551.530.55434227.525151738جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىعمرو ابر اهٌم خلٌفة محمد14253

ناجح72584054.537261.5331516.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىكا مل محمد كامل احمد14254

ناجح74.555.5395730.5256.532141738جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىكرٌم عبدالال احمد عبدالال14255

ناجح615439.55732.5244291416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمحمد ابو عمران عمر الر بٌعى14256

ناجح76.558.5395839271341416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمحمد احمد السٌد احمد14257

ناجح71.557345839259.5311516.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمحمد بخٌت على محمد14258

ناجح47533147.531209.5311415.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمحمد حسٌن السٌد محمد14259
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ناجح78603957.539273.5351416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمحمد طلعت محمد صادق14260

ناجح52533548.530218.5321414.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمحمد محمد عبدالجابر عبد هللا14261

ناجح41.54823.53826.5177.529141438جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمحمد محمود محمد محمد14262

ناجح5053.53145.524.5204.531141438جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمحمد نبٌل عبدالعظٌم محمد14263

ناجح60.554364927.5227321415.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىممدوح محمد احمد ابو الٌزٌد14264

ناجح61.55634.549.529.5231321416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىنادر محمود عبدالجابر عبدالاله14265

ناجح565835.549.528.5227.5331416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىولٌد محمد السٌد شرف الدٌن14266

ناجح665937.55332247.5331416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىاسراء اسا مة كا مل محمد14267

ناجح70.5603953.536.5259.5321416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىأسماء السٌد محمد عل14268ً

ناجح77.5603857.539272341616.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىاسماء عادل تونى عبدالعال14269

ناجح67603856.537258.533161638جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىأمٌره محمد احمد عبدالاله14270

ناجح59.559345233237.533141638جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىاٌه محمد عبدالغنى محمد14271

ناجح64.557.534.55534.524631141638جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىجهاد محمد عبدالحلٌم حسٌن14272

ناجح57.55334.55433.5232.5321415.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىخلود اٌمن السٌد محمد14273

ناجح5356.533.553.528.5225331416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىدنٌا عبد اللة محمد عبد اللة14274

ناجح6658.53555.525.5240.5311515.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىرحاب ماهر محمد السٌد14275

ناجح535337.55225.5221281415.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىسهام سلٌمان محمد سلٌمان14276

ناجح7860406039277351416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىشهد رشاد محمد محمد14277

ناجح65.554.53149.528228.5311616.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىشٌماء السٌد ابراهٌم عبدالعال14278

ناجح58.55733.554.529.5233311616.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىضحى محمود عبدالكرٌم محمد14279

ناجح473730.54324181.526141438جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىعال محمود عبدالعال محمود14280

ناجح71.546.53956.535.5249341516.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمروة خالد ابو المجد ابوالٌزٌد14281

ناجح63.548385534.5239291415.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمروة محمد السٌد محمد السنوسى14282

ناجح75.556.539.55433.5259341615.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمرٌم محمود امٌن محمد14283

ناجح77564059.537269.5351616.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىملك السٌد محمد محمد14284

ناجح74.551.539.556.536.5258.5301416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمنا ر حسن محمود احمد14285

ناجح58.5393751.533.5219.532141338جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمنار احمد عبدالمنعم محمد14286

ناجح47.53431.5483019123141338جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمنال محمود محمد عبدالرحٌم14287

ناجح75.547405334.5250311615.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمٌار الربٌعى احمد الربٌعى14288

ناجح64373043.530204.531141438جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىنجالء عبدالناصر محمد ابوزٌد14289

ناجح7552.54056.533.5257.5361715.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىندى محمود عبدالجابر عبدالاله14290

ناجح6749.539.5573424733151538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىندى ممدوح عوض عبد اللطٌف14291

ناجح684638.556.534.5243.5321416.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىنورهان محمد عبدالغنى محمد14292

ناجح66.54537.554.533236.533141638جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىها لة عادل السٌد خضٌرى14293
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ناجح76.5604059.538274341616.538جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىهبه جمال محمد خلٌفه14294

ناجح64.5433756.53523633151638جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىهناء بدر محمد السٌد14295

ناجح6740.53145.52721135151840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتابتهال صالح محمد المرسى14296

ناجح7858406039.5275.540161840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتاسراء احمد قبٌصى عبدهللا14297

ناجح7857.5405839272.539171840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتاسراء ٌوسف حجازى احمد14298

ناجح7253.5405440259.539171840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتاسماء محمد عجمى ٌوسف14299

ناجح8060406040280371817.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتاالء احمد السٌد ابوزٌد14300

ناجح7858.5405939274.539171840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتاالء اشرف محمد على14301

ناجح80604057.539.527738171740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتآالء محمد ٌوسف احمد14302

ناجح78.556405737.526938171840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتالزهراء طلعت محمود محمد14303

ناجح76.551.54054.537259.5371718.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتامال فٌصل فرج طه14304

ناجح72.5463953.533.5244.538181840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتامال كمال كامل محمد14305

ناجح65.537.53641.528208.5361716.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتامانى إبراهٌم محمد محمود14306

ناجح5849.5373729210.5341517.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتامل ٌحٌا عبد العزٌز احمد14307

ناجح79.560406040279.540181840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتأمٌره عصام حسٌن محمد14308

ناجح774639.552.532.5247.535161840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتامٌره فٌض محمد محمد14309

ناجح70.5454052.53224035181840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتامٌمه احمد عبد العظٌم احمد14310

ناجح5535.536.54123.5191.532161740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتانجى محمود محمد حسن14311

ناجح74.5513852.535251371618.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتاٌمان عاطف السٌد احمد14312

ناجح67.54538.5442522038161740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتاٌه احمد محمد عبدالحافظ14313

ناجح76.551.54058.537263.5361818.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتاٌه اسماعٌل ابراهٌم جابر14314

ناجح77.553405836.526534171740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتاٌه السٌد احمد محمد14315

ناجح8059.5406040279.538181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتاٌه جمال ابو المجد محروس14316

ناجح7553.537.555.536257.535181740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتاٌه ماهر صبرى عرب14317

ناجح79.556.5395838271371617.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتآٌه محمود عنتر احمد14318

ناجح54.539.530552220126171440جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتبثٌنه محمد محمد محمد14319

ناجح796040603927835171740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتبسمه بكر محمد عرابى14320

ناجح6641.53035.524.5197.530181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتتٌسٌر عبداللطٌف هاشم عبداللطٌف14321

ناجح64.537.52539.521187.533181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتحسناء مدحت محمد عبد المولى14322

ناجح75.555.53756.536.526133171740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتدنٌا رفعت محمد العربى14323

ناجح6338.5304623200.535171540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتدٌنا رمضان محمود محمد14324

ناجح5640.52834.52318230171640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناترباب محمد محمود محمد14325

ناجح51.54239.55123207301715.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناترحاب رمضان محمود محمد14326

ناجح7745365836252351816.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناترحاب كامل محمد محمود14327
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ناجح725039.557.535.5254.535181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناترحمه اشرف احمد عثمان14328

ناجح6036.53253.529.5211.531181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناترحمه جابر محمد عمر14329

ناجح664530.55226.522034181640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناترحمه محمد عبدالحفٌظ احمد14330

ناجح70.5453957.532.5244.5401816.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناترزقه على عبدالعزٌز السٌد14331

ناجح50.54538.54627.5207.531171640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناترضا فتحى معاون خضٌرى14332

ناجح79.559405639.5274361717.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناترنا ماهر بخٌت احمد14333

ناجح6446.53955.530.5235.5321717.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناترٌهام السٌد محمد احمد14334

ناجح47.538.532.554.524.5197.531181640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتزٌنب عزوز على عبد اللطٌف14335

ناجح614834.551.529.5224.5331817.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتزٌنب محمود ٌاسٌن محمد14336

ناجح7254365630.5248.530181840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتساره دروٌش السٌد عبد العزٌز14337

ناجح7453.539.55634257351818.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتسلوى ابو النور عبد الحمٌد عمر14338

ناجح71.551.539.554.53124832181840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتسما حسٌن محمد عبدالغنى14339

ناجح77.552375734257.536181840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتسماح عبدالصبور محمد محمد14340

ناجح66.54533.5482922230181740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتسمٌحه رجب محمد خضٌرى14341

ناجح63.541.539.55132.522834181740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتسهٌلة محمود قبٌصى محمد الصغٌر14342

ناجح7852.53657.536260391817.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتسهٌله صبرى عبداللطٌف احمد14343

ناجح70.545.538.55628.523927181640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتسونٌا على احمد عبد الرحمن14344

ناجح77.555.537.55739266.534181840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتشروق احمد بخٌت عبد الجواد14345

ناجح7357.539.558.535.526436181840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتشهد جابر فؤاد محمد14346

ناجح7353.539.556.537259.5341818.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتشهد عامر محمد ابراهٌم14347

ناجح77534056.534260.5321818.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتشهد ممدوح عبد اللطٌف احمد14348

ناجح53.536234120.5174281817.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتشهد ٌاسر صالح محمد14349

ناجح57.54234.545.525.520532181740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتشوق خالد بخٌت احمد14350

ناجح5638.527.543.530195.536181640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتشٌماء السٌد محمد ابو شامه14351

ناجح48.5412652.531.5199.530181640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتشٌماء شهدى احمد محمد14352

ناجح68.546.5294934227371818.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتشٌماء عبد المنعم قبٌصى محمد14353

ناجح7652.5374435.524539191840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتشٌماء فتحى محمد محمد14354

ناجح52.538.526.53623.517735181840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتشٌماء محمد كمال محمد14355

ناجح66.5453547.532.5226.5381818.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتصباح حسن عبداللطٌف حماد14356

ناجح7960406040279401918.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتعبٌر محمد ابوعمره عبد اللطٌف14357

ناجح55.5452739.524.5191.5371818.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتغاده شعبان رمضان السٌد14358

ناجح71.553345026234.5361918.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتفاتن رزق على احمد14359

ناجح7145.53039.527.5213.5371818.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتفاتن مجدى السٌد محمد14360

ناجح7146.527.543.525213.5371818.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتفاطمه اسامه محمد حسن14361
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ناجح78.552.540583826732181840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتفاطمه محمد عوض محمد14362

ناجح71563057.537.5252361718.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتفداء عاطف فرغلى محمد14363

ناجح47.546.521.53525.5176281716.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتفرحه اشرف ابراهٌم على14364

ناجح573424.53425.5175291715.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتكرٌمه احمد محمد عل14365ً

ناجح73.545.53335.524211.539171840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتلبنى ابراهٌم حافظ محمد14366

ناجح71.550.5354832237331718.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتلمٌاء جمال محمد احمد14367

ناجح53.54723.5392218533181740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمرٌم عطا فخرى موسى14368

ناجح61.54530.540.528.520633171740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمرٌم محمود ٌاسٌن محمد14369

ناجح78.559405534.5267391818.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنار خالد عبد هللا حسان14370

ناجح7247.53547.529.5231.5391717.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنار رشاد عبد العزٌز محمد14371

ناجح67453851.536237.535181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنار مصطفى خلف هللا حسٌن14372

ناجح704737.544.523222391613.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنال ابراهٌم محمد على14373

ناجح7756.53948.531.5252.539181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنال مصطفى محمود عبد العال محمد14374

ناجح69.552405530246.539181440جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنة هللا خالد اسماعٌل محمد14375

ناجح77593955.537.5268391815.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنة هللا محمود محمد احمد14376

ناجح6750.53741.529.5225.5391715.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنة كمال محمود احمد14377

ناجح78.560406040278.540181640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنة محمد حسٌن محمد14378

ناجح56.53536.543.521.5193301713.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنى احمد عبد الكرٌم حسانٌن14379

ناجح75.554.538.554.537260381913.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنى عثمان السٌد عمر14380

ناجح62.556375436.5246381615.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنى عصام فرغلى محمد14381

ناجح77.5604059.53827538191440جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمنى محمد محمود محمد14382

ناجح806039.559.538.5277.539181440جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمى بهاء محمد البدرى14383

ناجح715036.551.530.5239.5341812.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتمٌاده محمود قبٌصى محمد14384

ناجح68.549.53243.528221.537181440جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنجاة رمضان عبد العزٌز مرسى14385

ناجح5337.5304020180.527181440جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنجالء فتحى محمد احمد14386

ناجح64.540.53755.523.522136181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنجالء فتحى محمد الشلقامى14387

ناجح64.548.538542523034181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنجالء فتحى محمد عمر14388

ناجح62.545.539.54524.521735181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتندى احمد محمد ابراهٌم14389

ناجح55.554.54043.522215.535181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتندى السٌد محمود حسٌن14390

ناجح775938.55837.527038181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتندى سعٌد السٌد فضل هللا14391

ناجح754538.54330.5232371815.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنعمه حسن احمد محمدٌن14392

ناجح70.546.53640.529.5223371815.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنعمه رجب محمد خضٌرى14393

ناجح7246.536.544.534233.537181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنورا السٌد محمد احمد14394

ناجح543524.53422.517029171540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنورا محمود محمد عمر14395
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ناجح76.556375738264.538171540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنورهان ابراهٌم محمد محمد14396

ناجح5142334227.5195.5291715.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنورهان اشرف محمد على محمد14397

ناجح66.5412943.53221231171540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنورهان حسٌن محمود محمد14398

ناجح795938.55940275.539191840جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتنٌفٌن عادل فرج محمد14399

ناجح785638.556.538.5267.535171640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتهاجر اشرف محمد عبد العزٌز14400

ناجح5746354428.5210.533171740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتهاٌدى عبدالعال محمد الصغٌر14401

ناجح55.53932.557.531215.531181540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتهبه على احمد احمد14402

ناجح77.5533947.53625340181740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتهبه ناصر السٌد محمد14403

ناجح80604057.540277.5401813.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتهدى احمد عثمان عبد هللا14404

ناجح75.535.5384430.5223.5391816.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتهدى السٌد احمد عمر14405

ناجح56.541.5324327.5200.5391815.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتهدٌر عبدالعال محمد الصغٌر14406

ناجح604033.55127211.536181740جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتورده مصطفى محمد محمد14407

ناجح6040.53648.52721236171640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتوالء مصطفى كامل على14408

ناجح70.553354430.5233391615.540جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتٌاسمٌن عبدالعزٌز احمد عمر14409

ناجح8058.5396040277.540191640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتٌاسمٌن علً محمد محمد14410

ناجح66.54536.55329.5230.537181640جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بناتٌاسمٌن مصطفى محمود محمد14411

ناجح6239.5334629.521030161633جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىابراهٌم اشرف سعد محمد14412

ناجح65.545.54056.538245.536171633جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىابراهٌم سعد محمد حداد14413

ناجح78.549.539.556.53726137151733جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد الدسوقً فرج حسٌن14414

ناجح7757406038.5272.5381717.535جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد اٌمن احمد محمد14415

ناجح8060406040280361517.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد جمال بهنساوى السٌد14416

ناجح7953.539.559.540271.5351517.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد جمال على ابراهٌم14417

ناجح75.54136.557.537.5248311717.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد حسن احمد محمد14418

ناجح70.541.5365338.5239.532171732جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد خالد محمد ابوالٌزٌد14419

ناجح74.552.539.555.538.5260.5381616.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد عبد الناصر محمد احمد14420

ناجح78.55338.559.539.5269361517.535جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد ماهر محمد محمد14421

ناجح6436.53440.52620132141333جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد محمد انور خضٌرى14422

ناجح75.539.53958.538250.5381517.535جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد محمود احمد محمد14423

ناجح58.53635.5502820831151633جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد محمود السٌد محمد14424

ناجح77.54538.556.537254.5371517.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد ناصر محمد محمد14425

ناجح77404055.533.5246331515.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاسامه فتحى محمد محمد14426

ناجح55.53231.548.526.519431151533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاسالم السٌد كمال محمد14427

ناجح72.532.536.553.52722235141433جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاسالم محمد محمود أبوضٌف14428

ناجح7435405336.5238.5341517.537جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاسالم محى الدٌن احمد صبره14429
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ناجح65.532.537.554.536.5226.5331417.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىأشرف محمد محمد صبره14430

ناجح59.540374430.5211321516.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىالسٌد احمد محمد مصطفى14431

ناجح7240395335239351516.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىالسٌد عدلى محمود عبدهللا14432

ناجح51.54134.54033200311517.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىأمجد مكرم فكرى عبٌد14433

ناجح6551.53756.537247321617.535جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىبوال سمٌر فهمى موسى14434

ناجح53.549.536.55432.5226311617.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىبٌتر خلف خلٌفه جرٌس14435

ناجح57.539.53454.530215.5281616.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىجرجس عطٌه فخرى موسى14436

ناجح7860406038276371517.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىحسام محمود محمدالصغٌر محمد14437

ناجح796040604027937161733جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىشرٌف جمال بهنساوى السٌد14438

ناجح7960406040279381617.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىشهاب الدٌن احمد محمد محمد14439

ناجح7860406040278371617.536جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىصالح عمر صالح الدٌن محمد14440

ناجح7554.54057.537.5264.5371517.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىطه محمد احمد صبره14441

ناجح77.554.54058.538.526937161734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىعبد الرحمن محمد السٌد على14442

ناجح69.55637.55736.5256.5361617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىعبد المهٌمن محمد محمد احمد14443

ناجح7757.54059.538.5272.5381617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىعبدالرحمن محمد محمود قبٌصى14444

ناجح7658.539.56038.5272.5371517.536جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىعبدالصبور حامد محمد احمد14445

ناجح75.55439.55637.5262.5371717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىعبدالهادى ممدوح عمران عبدالعال14446

ناجح705039.55834.5252321616.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىعماد رومانى شفوق بخٌت14447

ناجح7650.539.55438258371617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىعماد محمد ابراهٌم محمد14448

ناجح6046385536.5235.537151734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىعمر محمد احمد عبد الرحمن14449

ناجح594533.550.53121933161734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىفارس مسعود على مسعود14450

ناجح69.548.52955.527.523034151734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىقبٌصى جمال قبٌصى محمد14451

ناجح43.545305131.520133141534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىكرٌم احمد نورالدٌن محمد14452

ناجح76.56038.558.539.527335171734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىكمال حسن محمد السٌد14453

ناجح806040594027929.51617.537جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىكٌرلس شحاته بخٌت شحات14454

ناجح8060406040280371717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىماجد محمد رفعت على14455

ناجح70.550.53957.534.525229.5171734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىماٌكل منٌر حنٌن شحاته14456

ناجح6952395738.5255.5371717.535جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد احمد سعد الدٌن احمد14457

ناجح62.55136.55737.5244.5321717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد البى السٌد محمود14458

ناجح6445355735236341617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد السٌد احمد محمد14459

ناجح66.545.5365533236331315.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد جمال احمد عبدالرحمن14460

ناجح70.532.5395837.5237.5361316.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد صبري الضبع محمد14461

ناجح8059405940278351616.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد عادل محمد محمد14462

ناجح78.557.5405940275361516.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد عبد الرؤف ابراهٌم السٌد14463
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ناجح744139563424431161734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد عالء مرعى محمد14464

ناجح63.536.535.55732.5225301517.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد فتح هللا عمر على14465

ناجح69.54738.55834247341617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد كمال محمد محمد14466

ناجح74.5573958.537.5266.5351717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد محمود كامل محمد14467

ناجح72.555395735.5259351617.537جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد مصطفى ابراهٌم احمد14468

ناجح75.554.5395835262351617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمد ممدوح محمد احمد14469

ناجح76.556.53959.536.5268341617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمود شوقى محمد هاشم14470

ناجح73.54138.558.537248.5331617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمود عبد الناصر محمد احمد14471

ناجح68.539.537.55534234.5341617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمود عصام محمد محمود14472

ناجح72.54138.556.537.5246351417.537جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمود عصام محمود احمد14473

ناجح544036.55534.522032151734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمود محمد احمد محمد14474

ناجح704638.559.537.5251.533171734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمود محمد احمد محمد14475

ناجح62.545385635236.5321517.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمحمود محمد محمود السٌد14476

ناجح5541.531.55229209301417.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمروان الجالس محمد سعد14477

ناجح77.558.539.559.539274361617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمروان جمال السٌد إبراهٌم14478

ناجح7657.54057.536.5267.5371617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمروان عبدالراضى عبدالغنى محمد14479

ناجح6255.5395639251.5331616.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمروان عالم عبد اللطٌف محمد14480

ناجح69.553.536.554.537251301617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمصطفى محمد عبدالقادر احمد14481

ناجح73.55638.558.537263.5361717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمعتز أحمد محمود أبوضٌف14482

ناجح724539583424833161734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمعتز عبد الباسط السٌد السٌد14483

ناجح67.55436.55130.5239.5321516.535جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمعتز عصام السٌد محمود14484

ناجح69.5502951.533233381516.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمؤمن محمد محمود ابو ستة14485

ناجح63.551.53449.536234.5371717.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىنور محمد محمد عبدالعال14486

ناجح48.54830.54835210301516.536جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىهشام مصطفى كامل محمد14487

ناجح59543349.537.523337131333جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىابتسام اشرف محمد هاشم14488

ناجح795939.55939275.5391616.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاسراء جمال عبدالاله محمد14489

ناجح57.55335.54933228311615.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاسراء عبدالرازق احمد ٌوسف14490

ناجح755738.550.538.5259.5381716.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاسراء محمد على عبدالرحمن14491

ناجح6039.525.5342818731141433جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاسراء محمد محمود محمد14492

ناجح53.54825.541.526194.5311715.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاسماء محمد محمود محمد14493

ناجح78.558.5385838.5271.5391716.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاالء جمال محمد محمد14494

ناجح78583759.538.5271381715.533جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاالء محفوظ الضبع احمد14495

ناجح62.554334434.522839161534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاٌة عبد الحكٌم ابوالٌزٌد محمد14496

ناجح70.55136.546.535.5240361617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاٌه الضبع محمد حسانٌن14497
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ناجح62.55530.549.534.523238171734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاٌه محمد احمد سعدالدٌن14498

ناجح76604059.539274.5381717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاٌه محمد احمد محمد ابوضٌف14499

ناجح6356.53949.535243361716.532جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاٌه محمد حجازى عمر14500

ناجح6657.5405135249.5381716.536جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاٌه محمد عمر ابوالسعود14501

ناجح6450.5344634.5229381717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىبخٌته اسماعٌل محمد احمد14502

ناجح6154.539.54832235391717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىبسمه محمود محمد احمد14503

ناجح504534.55032.5212351717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىحسناء رجب ابراهٌم ابو المجد14504

ناجح49503748.534218.534171736جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىخلود رفعت على توفٌق14505

ناجح56.548.53854.534.5232371717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىدنٌا محمد احمد محمد14506

ناجح755839.557.538268381717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىدنٌا محمود ابوالمجد احمد14507

ناجح7859405839274331517.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىساره احمد محمد احمد14508

ناجح7757405839271381717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىساره حسنى فتحى على14509

ناجح62.55736.554.537.5248351717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىسهى محمود احمد عبدالرحمن14510

ناجح76.560395538.5269371717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىشهد رفعت محمد عبد الحافظ14511

ناجح655238.551.53524236171734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىشهد ناصر محمود عبدالعال14512

ناجح5653.5384730224.535171734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىصفاء قبٌصى محمد محمد14513

ناجح57.553394831228.537171734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىقمر محمد ٌوسف محمد14514

ناجح7259.54057.53826732.51717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمرثا رزق جاد شحاته14515

ناجح7159.536.55338258351717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمروه حسن ابوبكر المدنى14516

ناجح42.556.5384231.5210.533151534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمرٌم رسمى جادالرب سناده14517

ناجح72.558.5405639266341717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمرٌم رومانى شفوق بخٌت14518

ناجح46.541.5363832.5194.533171734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمنار محمد عوض صالح14519

ناجح60.549.53743.535225.535171734جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىمنه محمود محمد عبد الرحمن14520

ناجح5951.53540.533.5219.5351717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىنورهان محروس بدوى عبدالكرٌم14521

ناجح50.539.531.557.52720632171538جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىنورهان محمود احمد ابراهٌم14522

ناجح66.53536.556.532.5227361617.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىهٌام محمد محمود محمد14523

ناجح50.5393456.524.5204.5301715.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىوفاء محمد محمد مصطفى14524

ناجح53453356.530.5218291516.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىوالء احمد محمد احمد14525

ناجح75563958.536.526533.51716.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىٌاسمٌن كامل بخٌت حنا14526

ناجح78563958.536.526832.51717.534جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىٌوستٌنا صالح رسمى خلٌفه14527

ناجح7356.539.556.532.525834171736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةابراهٌم احمد السٌد احمد14528

ناجح64.55139.55530.5240.5351716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةابراهٌم احمد بدوى بكر14529

ناجح695837.557.532254361717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةابراهٌم البدرى احمد محمد14530

ناجح58.55233.554.532230.534171736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةابراهٌم السٌد فؤاد على14531
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ناجح645938.558.536.5256.5391717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةابراهٌم ٌاسر نور ادرٌس14532

ناجح70.557.54059.537.526537161636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد ابراهٌم احمد محمود14533

ناجح7257.5396035.5264351516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد اسامة حسٌن عبدالرحمن14534

ناجح75.559.5406037.5272.5351616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد جمال احمد على14535

ناجح7557.5405935.5267351417.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد جمال محمد على14536

ناجح7058.539.55933.5260.534161836جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد حسنى محمد جمعه14537

ناجح52.5503959.528229341717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد رمضان عبدالحفٌظ احمد14538

ناجح53.54738.55728224341516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد سعدالدٌن محمد مصطفى14539

ناجح6750.54052.531241301717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد عادل احمد إبراهٌم14540

ناجح7057.54059.533.5260.5371517.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد عادل محمد عبدالرؤف14541

ناجح7257.5406037266.5371717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد عاصم محمد السٌد14542

ناجح7656405936.5267.5381717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد عبدالحكٌم ابوعقٌل عبدالاله14543

ناجح70.56039.5533625930151436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد عبدالرحمن محمد احمد14544

ناجح68.55838.558.534257.5301716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد عبدالعزٌز احمد على14545

ناجح7357.53957.537.5264.5311717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد عبدالهادى محمد عبدالعال14546

ناجح72.551.5385636254361716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد على محمد عبد الرحٌم14547

ناجح5751355433.5230.530171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد فرج السٌد احمد14548

ناجح75563755.539262.5301716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد ماهر السٌد ابراهٌم14549

ناجح68.548.534.554.534.5240.5351616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد السٌد موسى14550

ناجح534535.546.533.5213.534141636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد سعد خضٌرى14551

ناجح73.558355530.525238171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد عبدالفضٌل عبدهللا14552

ناجح7459.5375532257.535151636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد عبدالواحد احمد14553

ناجح785936503225535151636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد على عبد الرحٌم14554

ناجح6449.531.55328.5226.5331516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد محمد السٌد14555

ناجح7257365536.5256.5331516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد محمود محمد14556

ناجح79553755.536.5263331514.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمد منتصر على14557

ناجح645032.54830224.533151636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد محمود السٌد احمد14558

ناجح77.55838.556.534.5265381417.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد ممدوح عبدالرحٌم احمد14559

ناجح7759405837.5271.5341617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد هانى عبد الصبور محمد14560

ناجح73.554395633255.5331416.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاحمد ٌسرى احمد محمد14561

ناجح5250375427.5220.5331415.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسامة ابوزٌد بخٌت احمد14562

ناجح60.542.5374826.5214.5331410.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسالم السٌد العجمى محمد14563

ناجح806039.557.538.5275.535161636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسماعٌل احمد عبدالرؤف ابوشامه14564

ناجح43.545.52641.527183.533141636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسماعٌل بخٌت اسماعٌل محمد14565
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ناجح75.559.54059.538272.5391517.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌاد محمد على ابراهٌم14566

ناجح6257385436247371416.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌمن فتحى احمد ابراهٌم14567

ناجح61.556.536.556.534245391416.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌهاب اٌمن عوض محمد14568

ناجح425536553021835151536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌهاب مختار فهمى محمد14569

ناجح67534057.536.5254351616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةبهاء احمد محمد على14570

ناجح73.5593859.53726739151536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةتامر محمود شرقاوى على14571

ناجح70.55738.559.536.5262391615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةجمال عبدالناصر احمد على14572

ناجح75.558.5405938.5271.5391416.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةجمال عبدالناصر انور عبدالمعتمد14573

ناجح65.556.535.559.535.5252.535161436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةجمال محمد ابراهٌم محمد14574

ناجح68.55638.557.539.526039141536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسام جمال عبدالعال محمد14575

ناجح735739.55939.5268391615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسام عبدالناصر شكري رزق14576

ناجح78.55939.55939275371716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسام محمد محمود احمد14577

ناجح56.552.535443021833151636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسن القذافً حسن عبد اللطٌف14578

ناجح72.560405939270.5391617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسن محمود اسماعٌل محمد14579

ناجح48.5473855.536225371716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسن محمود حسٌن االمٌر14580

ناجح645234.55631237.5391612.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحماده عبدالحكٌم محمد خاطر14581

ناجح53.546365430219.533171436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحمدهللا عادل محمد ابوضٌف14582

ناجح63.5574053.534.5248.539141336جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحمدى عبدالرحمان عوض محمد14583

ناجح6555.53758.536252391616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحمدى محمد سعد احمد14584

ناجح7657.537.552.536.5260331616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةخالد محمد محمد عمران14585

ناجح4454384433213331616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسٌف عادل هالل العروسى14586

ناجح79604059.539277.537151436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشادي محمود إبراهٌم السٌد14587

ناجح75.551.53755.533.525335161636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشرٌف أشرف منصور محمد14588

ناجح68.5453550.536.5235.537141636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشعبان محمد محمد احمد14589

ناجح78.555.5385937.5268.5391716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشهاب محروص عبد الحمٌد محمد14590

ناجح8059.538.557.539.527537171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةصالح عطٌه السٌد خضٌرى14591

ناجح61.5423443.52921032151636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةطلعت مصطفى على احمد14592

ناجح69.547.537.55331.5239351616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحمن ابراهٌم محمد ابراهٌم14593

ناجح71.55136.554.536249.5351614.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحمن احمد محمد احمد14594

ناجح71.554.535.551.538.5251.539171436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحمن عادل احمد حسن14595

ناجح46.54832.54127.5195.5391612.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحمن عوض بخٌت عوض14596

ناجح806040594027939161336جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحمن محمد على فرج14597

ناجح8060405940279371716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحمن محمود سعد محمد14598

ناجح73.545345235.5240391616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحمن محمود عبدالرحٌم الزهرى14599
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ناجح71.546.53653.537.5245371517.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدالرحٌم احمد عبدالرحٌم حجازى14600

ناجح78.560406040278.5381517.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدهللا ابراهٌم احمد احمد14601

ناجح694639.551.53123735151736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدهللا احمد علً احمد14602

ناجح78.5594059.539.5276.5381617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبدهللا عادل محمد حداد14603

ناجح7554.53857.539.5264.5361415.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعزالدٌن كمال محمد محمد14604

ناجح554534.55232218.5321616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعصام الحضرى محمد احمد14605

ناجح806039.55940278.5381717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعالء محمود احمد جمعه14606

ناجح79.560406040279.539161636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعلى اشرف عبدالنعٌم محمد14607

ناجح796040604027939161536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعلى السٌد فوزى على14608

ناجح74.560405940273.539151536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعلى جبالى محمد سلٌمان14609

ناجح70.558.5406037.5266.5341417.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعلى رأفت على محمد14610

ناجح6055.5395333.5241331417.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعمار عرفه عز الدٌن على14611

ناجح7859.5406039.527738151836جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعمر اشرف عبدالجابر عبدالحمٌد14612

ناجح77.559405937.5273361518.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعمر حسنى فتحى محمد14613

ناجح60.545325128.521732151636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعمر حسنى محمد احمد14614

ناجح78573958.540272.538171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعمر فوزى محمد عثمان14615

ناجح60473454.533228.532161536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعمرو حمزه عبدالجواد ادرٌس14616

ناجح6552375632242331516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعمرو محمد نجٌب احمد14617

ناجح74.55736.55838264321615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعمرو نبٌل قبٌصى محمد14618

ناجح66.556.5385834.5253.5351515.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعنتر ماهر محمد محمود14619

ناجح76.559.53959.536270.534141436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةكامل محمدطلعت كامل السٌد14620

ناجح73.559.5375937266351615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةكرٌم عالء الدٌن محمد احمد14621

ناجح72.5583759.534.5261.5351515.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةلطفى عبد العزٌز محمد احمد14622

ناجح7759.538.5593526937151836جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد ابراهٌم فهمى السٌد14623

ناجح7757385936.5267.5351617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد ابراهٌم محمدالصغٌر السٌد14624

ناجح4950.5355129214.5311617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد احمد اسماعٌل محمد14625

ناجح71.556395530.5252351517.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد اسماعٌل عبدالاله محمد14626

ناجح71553954.530.525034151836جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد اشرف رمضان عبد الرحمن14627

ناجح7657.5395436.526335161536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد السٌد على محمد14628

ناجح433527.536.521163291514.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد السٌد محمد عل14629ً

ناجح7659.5406037.5273351714.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد اٌمن محمد عبد اللطٌف14630

ناجح63.54837.553.534236.533151436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد ثروت محمود احمد14631

ناجح7151.536.556.535250.5351516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد حسن محمد احمد14632

ناجح665738.55736.525538151736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد رجب محمد الصدٌق14633
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ناجح71603759.536.526437151736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد رمضان احمد محمد14634

ناجح74.5603959.535.5268.534151736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد سعد محمد احمد14635

ناجح58483446.526.521333121736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد سعدهللا محمد السٌد14636

ناجح60.549.53551.530226.5331416.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد شرٌف فتحى محمد14637

ناجح5249.5304823.520329121736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد شعبان محمد صالح14638

ناجح77.5574053.539267331516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد صابر محمد عبداللطٌف14639

ناجح56.55433.555.536235.534141736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد عبدالباسط محمد عمر14640

ناجح5446.5305030210.5291516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد عبدالحكٌم فرج عبد الرحمن14641

ناجح70593856.534.5258341617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد عبدالرحٌم عبدالحافظ خضٌرى14642

ناجح67.557.538.55140254.5361617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد عبدالرسول احمد احمد14643

ناجح705938.55638261.537161736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد عبدالعال محمد السٌد14644

ناجح776038.55939.5274391517.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد عبدالعزٌز احمد عمر14645

ناجح755937.55931.5262391516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد عدلً محمد عبد المجٌد14646

ناجح77.558.5405737.5270.539151736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد عصام ابوالمجد محروس14647

ناجح76603857.537.526939141736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد عصام محمد حسن14648

ناجح77.560406040277.5391517.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد عالءالدٌن محمود محمد14649

ناجح615739.555.535248261416.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد على ابراهٌم عزالدٌن14650

ناجح5057.538.555.530.5232261615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد على احمد عبدهللا14651

ناجح78604058.539275.5331716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد فتحى محمد احمد14652

ناجح78.5604052.538.5269.5371417.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد فرٌد عبدالعظٌم الصغٌر14653

ناجح79604059.537275.5371617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد كمال سعدالدٌن ابراهٌم14654

ناجح8058.54057.538274371717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد ماهر محمد محمد14655

ناجح7057.538.55335.5254.535161736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد محمود احمد محمود14656

ناجح79584054.539270.530171736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد محمود عبدالمنعم محمد14657

ناجح514931.54832211.5311516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد محمود عزوز احمد14658

ناجح72.560405537.5265331716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد محمود محمد عبدالواحد14659

ناجح67.553395237248.5321716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد محمود محمد عل14660ً

ناجح625334.547.531228311517.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد معروف محمد ابوالمجد14661

ناجح71.558.53957.537263.533171736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد نبٌل أحمد السٌد14662

ناجح65583751.535246.5351616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد ٌوسف السٌد محمد14663

ناجح75.56039.559.538.5273381717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد ٌوسف محمود محمد14664

ناجح80594059.539277.5381717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود ابوالقاسم عبدالمعطى عبدالرؤوف14665

ناجح59.550.5335433.5230.5361617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود احمد السٌد احمد14666

ناجح76.560405938.5274361717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود احمد محمود احمد14667
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ناجح74604057.538269.536161836جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود اسامه محمد احمد14668

ناجح77.5594058.538.5273.535171736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود اشرف ابوالفضل ابوشامه14669

ناجح78604057.539274.5371617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود بكر احمد خضٌرى14670

ناجح7759.5405639271.5371617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود خالد محمود محمد14671

ناجح56.5543340.530214341515.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود رأفت فراج السٌد14672

ناجح7759.5405238.5267331616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود رفعت محمود عبدهللا14673

ناجح785639.554.537.5265.5341616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود عامر محمد محمد14674

ناجح78.560405838.52753516.516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود عبد الناصر محمد على14675

ناجح75.557404739258.53516.514.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود عبدالرحمن عبدالرحٌم الزهرى14676

ناجح6657.5405437.52553316.517.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود على محمود ابوضٌف14677

ناجح64.56038.555.535.5254321615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود فاٌز احمد محمد14678

ناجح76.5604053.53526530151336جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود محمد عبدالرحٌم محمد14679

ناجح80604058.539.527838171436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود مصطفى سعدالدٌن محمد14680

ناجح74.558405437.526437171436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود مؤمن احمد زهاد14681

ناجح76.560405739.5273361516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود نبٌل الدوٌرى احمد14682

ناجح75.559.54058.539.527336171536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمدحت المدمرى حماد عبدالرحٌم14683

ناجح735837.559.539267311615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمروان عبده محمد السٌد14684

ناجح78.559.5405239.5269.538181736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمصطفى رشاد محمد عل14685ً

ناجح665539.553.536.5250.526171536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمصطفى عدلى ابوالعال السٌد14686

ناجح5253.5354830.521929171536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمصطفى كامل عمران محمود14687

ناجح7758.54058.539.5273.5371716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمصطفً هانى مصطفً قبٌص14688ً

ناجح7149.5405338251.531171436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنتصر خلٌفه محمد الصغٌر14689

ناجح77.560404936.5263341612.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمهاب حمدان علٌو على14690

ناجح605239.55137.5240341616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمهران محمد صالح الدٌن عطٌه مهران14691

ناجح79.558.54053.539270.539171836جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمؤمن صالح على احمد14692

ناجح6554.5404838245.530141636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنجٌب محمد نجٌب احمد14693

ناجح63.559374737243.534161436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنصرالدٌن محمد سعدالدٌن محمد14694

ناجح73.5563959.53626433171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةوائل محمود محمد ابراهٌم14695

ناجح6140.531.550.535.5219301616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةولٌد عالء حسانٌن احمد14696

ناجح64.549.54058.535.524832151536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةٌاسر محمد محمد عل14697ً

ناجح78.559.539.56039.527734151736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةٌحى مطاوع عبدالرحٌم على14698

ناجح8059.539.5594027833161836جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةٌوسف صالح محمد احمد14699

ناجح7557.53958.53826831171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةٌوسف مصطفى محمد محمد14700

ناجح776038.55837.527136171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسراء ابراهٌم احمد محمد14701
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ناجح8060406039279351716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسراء عالءالدٌن احمد عبداللطٌف14702

ناجح694627.55522.522034161536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسماء السٌد عوض عبداللطٌف14703

ناجح725830.556.531.5248.533151536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسماء جابر مطاوع عبدالرحمن14704

ناجح7759395935.5269.536171536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسماء عبدالحى ابراهٌم ابوزٌد14705

ناجح775938.559.538.5272.5371716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةالزهراء احمد عبدالرحٌم محمد14706

ناجح78.56039.559.538.527636171536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةالزهراء اشرف اسماعٌل ٌوسف14707

ناجح60493352.532.522730141636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةالزهراء محمد ابوالفضل عمر14708

ناجح72.559385936.526532171436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةامانى احمد السٌد احمد14709

ناجح7659.5385939271.529171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةامانى احمد محمد محمد14710

ناجح78.560406040278.537171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةامانى محمود عبدالعظٌم محمد14711

ناجح7556355334.5253.533171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةامل العارف محمد احمد14712

ناجح78.560396040277.536171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةامل عبدالناصر احمد محمد14713

ناجح79.559.539.56040278.5351716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةامنٌة محمد حسٌن سلٌم14714

ناجح796040604027933171536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةامٌرة ابراهٌم محمود محمد14715

ناجح775939.55638.5270351717.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةامٌرة االمٌر معروف ابو المجد14716

ناجح78.55938.55437.5267.534171736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةانجى جمال خلف سالم14717

ناجح7558.538.55633.5261.5301716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاهداء صابر احمد على14718

ناجح64543849.527.5233341816.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌمان اٌمن الباجورى محمد14719

ناجح76.558406038.527335181736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌمان محمد احمد اابوطالب14720

ناجح6042.537.538.527.520632181636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌه اشرف محمد احمد14721

ناجح74.55639.55538263351817.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاٌه شعبان خضٌرى ابراهٌم14722

ناجح74573955.538.526435181636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةبخٌته احمد محمد على14723

ناجح7960406039.5278.534151736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةبسملة ابراهٌم محمد محمد14724

ناجح785936.55333259.5301615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةبسنت حلمى خلف عبد البارى14725

ناجح69.557.53649.532.524531181636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةبوسى عادل احمد محمدٌن14726

ناجح785839543326233171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحبٌبه احمد على عطٌة14727

ناجح45.552304729.520430141736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحسناء احمد السٌد ابراهٌم14728

ناجح68.55935.55231.5246.5311516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدالٌا حماده عبد العظٌم احمد14729

ناجح6447.53444.523.5213.531171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدعاء جمال محمود على14730

ناجح80604059.540279.535181736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدعاء محمود محمد ابراهٌم14731

ناجح63.555354529227.5321816.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدنٌا احمد محمد راغب14732

ناجح78604054.540272.5361715.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدنٌا اٌمن فتحى خضٌرى14733

ناجح695838.54929.5244331716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدنٌا خلف عبدهللا شحاته14734

ناجح786040593627334181636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدنٌا طلعت ٌوسف محمد14735
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ناجح7358.5385633.5259361716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدنٌا على ابراهٌم خضٌرى14736

ناجح74.553375135.5251351716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدٌنا احمد محمد راغب14737

ناجح785939.555.539.5271.5341616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدٌنا عبدالواحد السٌد صالح14738

ناجح78604055.538271.5361716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدٌنا فتوح محمد احمد14739

ناجح77.554.537.552.538.5260.5371816.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةدٌنا محمد احمد محمد14740

ناجح77.559.54058.539274.5381716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرانٌا جمال محمد عبداللطٌف14741

ناجح72.555395434.5255371715.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرجاء رضوان محمد احمد14742

ناجح7051.539.557.537.5256381716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرحاب احمد السٌد ابو ذٌد14743

ناجح805940604027938171736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرٌم كمال احمد محمد14744

ناجح805939.56040278.5381716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرٌناد كمال احمد محمد14745

ناجح8060406040280381816.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرٌهام حسٌن محمد عبد الرحمن14746

ناجح7457376039.5267.5381716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةرٌهام ماهر محمود صبره14747

ناجح805938.556.539273371716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسارة محمد السٌد موسى14748

ناجح7251.535.55332244351816.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسحر شعبان احمد محمد14749

ناجح7960406040279361716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسلمى عبدالناصر ابراهٌم محمد14750

ناجح7346.535.55036241331617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسلوى محمد محمد الصغٌر14751

ناجح80604059.540279.5361716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسما جمال محمد ابراهٌم14752

ناجح79.5594058.538.5275.5361716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسمر عبدالرحمن سعد الدٌن محمد14753

ناجح78.560405939276.5361616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسها جوده محمد محمد14754

ناجح75563955.538.5264341615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشاهنده مصطفى احمد عقل14755

ناجح7960405839276391615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشهد احمد محمد عبد الاله14756

ناجح8060405939.5278.5371815.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشهد عبدالباسط احمد ابوضٌف14757

ناجح7549.5385735.525534151636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشهد محمد خلف محمد14758

ناجح7758405938272361716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةشٌماء عبدالباسط السٌد احمد14759

ناجح78.542.538.55524238.533151636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعبٌر محروس احمد محمد14760

ناجح74.56039.55938271341716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةعلٌاء نبٌل احمد محمد14761

ناجح59.542.532.55825.5218311515.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةغاده ثابت عالم مسعود14762

ناجح7749.54058.527.5252.5371616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةفرٌده محمد محمد الصغٌر14763

ناجح6844345325.5224.5311516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحاسن عبدالمنعم قبٌصً عثمان14764

ناجح76.5543858.536.5263.5351516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمروه نبٌل محمد عبد الرؤف14765

ناجح7753.538.557.538264.5371616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمرٌم عبده سعدالدٌن عبدالرؤف14766

ناجح75.5513958.535.5259.5341716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمرٌم مصطفى محمد ابوضٌف14767

ناجح68.553405527.5244321516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةملك كامل محمد محمد14768

ناجح6451.5405624.5236351616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنار ابوزٌد محمد خضٌرى14769
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ناجح795139.55734260.5341617.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنار خالد محمد حسٌن14770

ناجح73.5463956.528.5243.533161636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنار عرفة محمد محمد14771

ناجح6343.533.55428222271515.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنةهللا خلف العروس عبد المجٌد14772

ناجح8060406040280371716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنةهللا عبدالراضى عبدالرحمن محمد14773

ناجح79604059.538.5277371616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنةهللا محمد احمد على14774

ناجح77.559405937272.5321616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنه جمال عبدالرؤف حموده14775

ناجح76.558.54058.540273.533161636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنه محمد احمد بخٌت14776

ناجح484725.546.522189271414.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمنى محمد عمران ابراهٌم14777

ناجح8060406039279381515.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمى عبدالراضى عبدالرحمن محمد14778

ناجح7554.538.55838.5264.5371616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمى محمد بخٌت احمد14779

ناجح77.5604059.540277381716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمٌار احمد محمود عبدالكرٌم14780

ناجح725738.559.539266371716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنجالء احمد حسن محمد14781

ناجح4940.53446.52519531171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةندا على اسماعٌل راغب14782

ناجح513932.541.526.5190.531151236جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةندا محمد فرج عبد الرحمن14783

ناجح68.545404830.523237171536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةندا مصطفً عبدالاله محمد14784

ناجح57.542.53948.529216.537171536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةندى احمد على ابوزٌد14785

ناجح6854.5395533249.5351715.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةندى عبدالباسط محمد احمد14786

ناجح735538.555.534.5256.5371615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةندى عبدالباسط محمد عبدالرحٌم14787

ناجح6945.5365227.5230331714.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنرمٌن محمد ابراهٌم محمدٌن14788

ناجح73.5543855.535.5256.537161636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنسمه صالح عبد النعٌم بخٌت14789

ناجح8060406039.5279.537171636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنسمه معروف ابراهٌم محمد14790

ناجح73.552385534.5253371716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورا السٌد محمد ادرٌس14791

ناجح72.54938.55834252371716.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورا عبدالساتر ابوزٌد محمود14792

ناجح70.5563959.537.5262.5371615.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورا عبدالناصر محمد حسانٌن14793

ناجح62473658.529.5233301516.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان احمد محمد على14794

ناجح664539.55930.5240341616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان عبدالعزٌز محمود محمد14795

ناجح7755.54059.539.5271.5361715.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان فتحى محمد عبدالرؤف14796

ناجح80604059.540279.537161536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان محمود احمد عمر14797

ناجح68.552.539.559.536.5256.5371614.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان معروف حسٌن االمٌر14798

ناجح6541.53751.529224351515.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةنورهان ممدوح محمد محمود14799

ناجح8060406040280381718.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةهاجر محمد سعد محمد14800

ناجح74.545.538.55036244.537171736جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةهاله مهران محمد محمد14801

ناجح67423143.531.521535171436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةهبه السٌد ابراهٌم محمدٌن14802

ناجح74.551.537523525034171536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةهناء عوض احمد عوض14803
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ناجح75.558405539267.537161536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةهند ابراهٌم محمد محمود14804

ناجح6948.54052.53624638161636جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةوفاء رجب عابدٌن محمد14805

ناجح65.550.532.55436238.536151436جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةوالء احمد حسن محمد14806

ناجح78.5604056.540275371616.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةوالء محمود محمد احمد14807

ناجح8058.539.557.539.5275371614.536جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةٌاسمٌن محمد احمد الزهرى14808

ناجح7959406040278391917.540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتارٌج احمد السٌد احمد14809

ناجح75.552404637250.537181740جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتازهار عوض محمد عبد اللطٌف14810

ناجح74.545404132.523335181640جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاسراء عمر احمد محمد14811

ناجح77.5514054.537260361615.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاسراء محمد احمد خضٌري14812

ناجح77.556.54059.539.527336161639جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاسراء محمد السٌد الربٌع14813ً

ناجح735139.55332248.5361815.538جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاسماء ٌوسف احمد على14814

ناجح76.553.53844.528.524136181539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاالء ماهر عطا محمد14815

ناجح77553957.539267.536181540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتالزهراء خالد محمود محمد14816

ناجح6445405133.5233.5341816.538جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتالشٌماء محمد فؤاد احمد14817

ناجح6843.54043.53322832171640جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتامانً ابراهٌم محمد محمد14818

ناجح7041395238.5240.538191639جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتامل مصطفً محمد عبد الرزاق الخضٌري14819

ناجح806040604028038171838جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتامنٌة احمد محمد السٌد14820

ناجح77.558.5406038.5274.537171640جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتامنٌه حاتم السٌد ابراهٌم14821

ناجح785440583926938171739جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتامٌرة احمد محمد على14822

ناجح77.545.537.549.536.5246.537181640جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتامٌمة احمد محمد اسماعٌل14823

ناجح74.543.5374933237371815.538جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاٌات عادل عبد العال ابو زٌد14824

ناجح7552.5405638.526234.5181840جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاٌالرٌا مجدى عٌاد داود14825

ناجح7056.534.544.530235.538181740جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاٌمان ابراهٌم احمد محمد14826

ناجح7759.5406039.527633161539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاٌمان احمد محمد الصدٌق14827

ناجح7554.539.551.533.5254381816.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاٌه ثروت محمود عبدالمولى14828

ناجح77.560406039.527740181738جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاٌه حسنى احمد حسانٌن14829

ناجح745938533826240181740جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتآٌه حسٌن محمد احمد14830

ناجح79.560406040279.540181839جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاٌه محروس محمد احمد14831

ناجح7659.538.55437265401816.538جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاٌه محروص السٌد محمد14832

ناجح7241.527.550.532.5224391718.540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتاٌه محمود محمد عبد الرحمن14833

ناجح7755.53854.530.5255.5401818.540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتبسمة حسن محمود البدوى14834

ناجح79.560406040279.540171940جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتتسنٌم خالد محمد محمد14835

ناجح7960406040279401818.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتتقى عبد الرحمن السٌد احمد14836

ناجح79594059.540277.5391718.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتدعاء احمد عبد السالم بدوى14837
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ناجح796040604027939181839جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناترانٌا ابراهٌم محمد ابراهٌم14838

ناجح71.54634.5392721840181438جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناترانٌا حمدى عبد اللطٌف محمد14839

ناجح7548385134246371815.538جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناترحاب محمود السٌد أحمد14840

ناجح7252.5324327.522738181440جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناترحمة صالح محمد محمد14841

ناجح786039.55938.5275391815.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناترغدة رشوان ابراهٌم رشوان14842

ناجح7150.5365034241.5401715.538جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناترٌهام اشرف محمد محمد14843

ناجح77.557.54053.538266.540181740جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناترٌهام خالد محمد عبد اللطٌف14844

ناجح68.55338.55136.5247.538171540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناترٌهام خالد ٌوسف احمد14845

ناجح7757.5405839271.535181539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتزهراء محمد عبدالواحد البغدادى14846

ناجح8059.5406040279.538171840جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتسارة محمد ابراهٌم السٌد14847

ناجح77.55839.5583727032171840جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتساره مٌخائٌل فرح بطرس14848

ناجح75.557375535259.539171539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتسحر رجب محمود محمد14849

ناجح7357.537.54836.5252.5341513.538جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتسمر ابراهٌم محمد عبد الرحٌم14850

ناجح7859405438.5269.5371815.540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتشهد خالد محمد محمد14851

ناجح72.550.532482723032161540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتشهد شعبان محمود محمد14852

ناجح78.55939.5594027636171438جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتشهد محمد محمود عبد المول14853ً

ناجح8060406040280391815.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتشهد محمد ٌوسف محمد14854

ناجح8058.5406040278.535171640جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتشهد محمود احمد عبد هللا14855

ناجح7847405538.5258.535171440جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتشٌرٌن عاطف احمد محمد14856

ناجح77.55739.55738269321515.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتشٌماء خالد عوض صالح14857

ناجح754633.543.53223035151339جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتصفاء عصام محمود الخضٌري14858

ناجح73.552.539.546.536.5248.5341613.538جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتعبٌر فوزى أبو الٌزٌد محمد14859

ناجح8060406040280341615.540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتعلٌاء عبد الرازق السٌد محمد14860

ناجح77.556.537.55636.5264341615.540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتغاده السٌد محمد محمد14861

ناجح75574058.538268.535161539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتفاطمة عبد الناصر السٌد محمد14862

ناجح75.55436.5553725830161438جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتمارلى وجٌه نعٌم وهبة14863

ناجح806040604028035161540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتمرام جمال عبدالنعٌم محمد14864

ناجح786040604027835161539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتمنار محمود حسٌن عبدالرحمن14865

ناجح715634.55333.524832171538جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتمها البدري محمد عل14866ً

ناجح7053364330.5232.533171538جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتمودة عبدالباسط محمود محمد14867

ناجح74.555395836262.538181740جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتمى السٌد محمد عبد الرحمن14868

ناجح77.5604059.540277381716.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتمى عز الدٌن محمد محمود14869

ناجح73.555365435253.536171840جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتنجوان عبدالعظٌم محمود محمد14870

ناجح77.557.5396036.5270.5371818.538جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتندى اسامة عبدالرحمن محمد14871
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ناجح7959.5406038276.5371817.540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتندي حسن محمد محمد14872

ناجح73.55339.559.533.5259361617.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتنرمٌن شحاته ودٌع عبد هللا14873

ناجح73.553.5406037.5264.5381817.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتنهً عبد المنعم حسانٌن احمد14874

ناجح8060406040280362017.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتنوراي محمود احمد ابراهٌم14875

ناجح7859.54057.539.5274.534181739جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتنورهان احمد محمود محمد14876

ناجح7958405438.5269.535171739جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتنورهان احمد ٌوسف عبدالرحمن14877

ناجح8059.54058.540278361716.540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتنورهان اشرف سعدالدٌن احمد14878

ناجح7654405838.5266.5341717.539جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتنٌفٌن اٌوب شكري عوٌضه14879

ناجح77.557.539.55837269.533161839جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتنٌفٌن مٌخائٌل بخٌت شحات14880

ناجح76.5464053.53525136161640جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتهاجر اٌمن سعدالدٌن محمد14881

ناجح73.549.539.556.534.5253.537171740جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتهدي المغربً محمد المغرب14882ً

ناجح75.558395839.527034171540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتهدٌر محمد عبدالرحمن محمد14883

ناجح78564054.537265.536171540جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتٌاسمٌن احمد محمد ابو ضٌف14884

ناجح75523553.533.5249321315.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنابراهٌم احمد محمد على14885

ناجح59.54736.553.530226.5321314.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنابراهٌم جادالكرٌم محمد محمد14886

ناجح7149.5405532247.534131632جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنابراهٌم عنتر محمود محمد14887

ناجح6039.52746.53020334121433جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنابراهٌم محمد ابراهٌم محمد14888

ناجح7656405936267351415.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنابوبكر محمد حسن محمد14889

ناجح8059.5406039.527934131632جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد اسامه محمود محمد14890

ناجح61.54734.5543122834121331جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد اسماعٌل محمد عبد الرحٌم14891

ناجح464123.54124175.525121333جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد اشرف احمد حسٌن14892

ناجح55.545.5324326.5202.528121234جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد اشرف الدسوقى محمد14893

ناجح66.540.5394629.5221.529131432جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد السٌد محمد الخضٌرى14894

ناجح8052.539.555.535.5263341214.531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد حسن ابو الٌزٌد احمد14895

ناجح75.5524056.53525934121532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد سامى محمد احمد14896

ناجح755539.554.53425834131533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد عادل احمد محمد14897

ناجح494127462518826121534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد عبدالعلٌم عبدهللا محمد14898

ناجح72.550.5395431.5247.534121531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنأحمد عطا محمود البدوى14899

ناجح61.55138.55233236311215.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد عالء عبد اللطٌف محمد14900

ناجح76.55638.5573826634131533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد فتحً احمد الصغٌر14901

ناجح7451.54057.53025333121532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد فتحً احمد عبدالحمٌد14902

ناجح76.557.5405936.5269.533141531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد كرم احمد بخٌت14903

ناجح7653.5405531255.5321315.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد محروس احمد عٌد الرحمن14904

ناجح73.550.538.558.531.5252.531131632جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنأحمد محمد أحمد عبد الوهاب14905
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ناجح73.550.53858.532252.534141433جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد محمد على محمد14906

ناجح74.556.539.558.533.5262.534151531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد محمود ابو الفضل عبد النبى14907

ناجح7152.53952.53124635151434جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد محمود عبد الباسط عبد الال14908

ناجح7250395424.5239.5341513.531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناحمد ناصر العجمً محمد14909

ناجح5848.533.55325.5218.5291413.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناسامة فتحى السٌد سلٌمان14910

ناجح44.550304225.519231141433جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناسامه محمد علً محمد14911

ناجح5146284726.5198.5281313.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناسالم ابراهٌم كامل محمد14912

ناجح76523354.531246.5291313.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناسالم احمد علً اعمر14913

ناجح7455.54055.53626135141534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناسالم شحاتة محمد حسانٌن14914

ناجح78.557.5405937272351514.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناشرف السٌد احمد محمد14915

ناجح8056406038274331316.531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌناشرف عبداالخر محمد ابراهٌم14916

ناجح6850375032.5237.5341416.531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنالسٌد عبدالصبور محمد محمد14917

ناجح775237.557.535.5259.5351515.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنالسٌد مكرم السٌد احمد14918

ناجح77523958.533.5260341314.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنبهاء احمد مرسى احمد14919

ناجح73.551.539583225431151534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنبهاء فتحى ابراهٌم عبدالرحٌم14920

ناجح65.548.532502722334131432جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنتامر حسنى عبدالصمد حسٌن14921

ناجح76.555365333253.535131434جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنجمال السٌد رزق بخٌت14922

ناجح54533044.526207.530131331جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنجمال عبد الناصر احمد محمد14923

ناجح7554.539.55527.5251.533131332جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنجمال عبد الناصر محمد قبٌصى14924

ناجح7344375736247311216.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنحاتم مكرم محمد السٌد14925

ناجح76.5513853.537.5256.532131634جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنحسانٌن عمر حسانٌن احمد14926

ناجح58413053.530212.529121732جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنحسٌن رشاد حسن خضٌرى14927

ناجح56.538.5334824.5200.5271316.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنحسٌن شحاتة محمود عمر14928

ناجح6642.5355330226.5311416.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنحسٌن محمد حسٌن محمد14929

ناجح68.54736.556.528.5237251316.531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنخالد فضل هللا السٌد فضل هللا14930

ناجح694236.55529231.531151631جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنخالد محمود رزق بخٌت14931

ناجح5245.5345426211.5301417.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنرافت خلٌفه محمد السٌد14932

ناجح77.5554057.538.5268.531121732جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنزٌاد محمد ابراهٌم محمد14933

ناجح7755405837.5267.530141734جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنسعد صابر سعد احمد14934

ناجح6550.53858.531243281317.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنسٌف الدٌن ماهر كامل احمد14935

ناجح5340.534.5472620131141731جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنشرٌف اشرف محمد ابوالفضل14936

ناجح454233.546.525192291410.531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنضٌاء رجب صدٌق محمد14937

ناجح7352.5405727.5250331316.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنضٌاء محمد السٌد محمد14938

ناجح77.556.54058.539271.5341415.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن حلمً بخٌت مسعود14939
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ناجح77.558406034.5270321316.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعبد هللا ثابت حسٌن خضٌرى14940

ناجح78.555.5406036270341515.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعبد هللا خالد محمد السٌد14941

ناجح78.5574058.540274331415.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعبد الناصر محمد السٌد محمد14942

ناجح72.555.54058.537.526430141734جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد محمد السٌد14943

ناجح74.555.54058.538266.5301516.531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن ٌوسف ابو المجد احمد14944

ناجح74.549.539.55837258.5321417.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعبدالمنعم محمد محمد على14945

ناجح805940604027934141734جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعلى عبد الباسط على محمد14946

ناجح704432.557.531.5235.5331314.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعلى عماد كامل احمد14947

ناجح68.550.539573124632121731جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعلى محمد نصر الضوى14948

ناجح52.546.533.55130213.530131734جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعلً احمد احمد الصغٌر14949

ناجح7347396036255331317.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعمر محمد عمر عبد هللا14950

ناجح69.5534059.537259331317.531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعمر محمد محمود عمر14951

ناجح7855395836266331317.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعمرو اشرف عبد النعٌم جابر14952

ناجح73.550.53959.535.5258321517.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعمرو عدلى محمد بغدادى14953

ناجح75.55639.559.535265.5341517.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنعمرو ٌحٌى محمد احمد14954

ناجح7850396038265341217.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنفارس احمد ابراهٌم عوض14955

ناجح44452936.528182.520121631جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنفارس عبد اللطٌف احمد محمد14956

ناجح5939.5374930214.533141531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنفتحً خالد فتحً محمد14957

ناجح4940.5284730194.528131632جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنكرٌم امجد احمد عبد اللطٌف14958

ناجح75.54539.55733.5250.535151734جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنكرٌم سٌد محمد هاشم14959

ناجح7254.5405939264.5321417.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنكرٌم فتحى محمد عبد هللا14960

ناجح613733.55430215.5251416.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد ابراهٌم ٌاسٌن محمد14961

ناجح70.55039.556.536.525333151731جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد احمد ابو على ابراهٌم14962

ناجح7648.539.55838260321416.531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد احمد محمد احمد14963

ناجح6449.53951.534.5238.5301417.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد حسنً محمد14964

ناجح78.556.537.558.534.5265.5271515.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد علً ابو زٌد14965

ناجح5852.5386031239.532121532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد قبٌصً محمد14966

ناجح4747.531.5472619930141331جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد انور شعبان محمد14967

ناجح5842.5405228220.529141432جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد جمال محمد ابراهٌم14968

ناجح443020422015620121033جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد حسنى عبد الصمد حسٌن14969

ناجح7254405931.5256.534151631جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد خلف ابراهٌم محمود14970

ناجح6953385531246321515.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد رفعت محمد احمد14971

ناجح7759.5406037.527435121532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد سامى محمد محمد14972

ناجح73.5563957.537263331413.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد صالح عبد الفتاح محمد14973
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ناجح73.556406036265.533151534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد عاطف محمد محمد14974

ناجح7655.5295933.5253331216.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالرحمن السٌد ابراهٌم14975

ناجح775840593827234151731جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد على احمد اعمر14976

ناجح69.548.537.55627.523932121531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد فتحى فتوح عبد اللطٌف14977

ناجح78.5584059.538274341516.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد فتحى محمد البدرى14978

ناجح7652.5406037.526634141533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد محمد احمد صالح فراج14979

ناجح7456.5406038268.534151532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد محمد مختار إبراهٌم14980

ناجح7354.54057.535.5260.5341316.531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد مختار موسً محمد14981

ناجح61.548385430231.5311313.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد مصطفى احمد على14982

ناجح71503953.531.5245291314.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد نبٌل عبدالعظٌم محمد14983

ناجح60.550385630234.531131533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمد ٌوسف رزق بخٌت14984

ناجح62.546.5365831234331214.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود ابراهٌم محمود احمد14985

ناجح55.552376027231.530141531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود احمد غالب محمدٌن14986

ناجح7454.5406038266.5321416.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود احمد محمد على14987

ناجح5947.54057.535.5239.5301416.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود احمد محمود احمد14988

ناجح4946375635.5223.5271215.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود السٌد ابراهٌم البغدادي14989

ناجح79.554405938270.532151634جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود بكر ابو المجد احمد14990

ناجح47.54535.55530213261214.534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود خالد محمد احمد14991

ناجح63.545405734.524031121631جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود صابر احمد ابراهٌم14992

ناجح56.539.540593422927141631جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود صالح محمد احمد14993

ناجح403630.54226174.5231214.532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود عمران السٌد ٌوسف14994

ناجح4139305226.5188.528121534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود عنتر محمود محمد14995

ناجح694539.554.531.5239.5281214.533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود محمد السٌد محمد14996

ناجح46.53532.546.525.518624121533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود محمد حجازى محمد14997

ناجح51.53638.553.528.520827121531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود محمد محمد عوض14998

ناجح5138.5334727196.5251414.531جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمحمود مكرم السٌد احمد14999

ناجح654940592924228121431جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمكرم صالح سعد أحمد15000

ناجح705340593625829121634جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنممدوح عبد العلٌم رشاد المهدى15001

ناجح644539.555.530.5234.529121534جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنمؤمن احمد علً محمد15002

ناجح5342.533.547.527.520426121532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنهشام بخٌت ابو زٌد محمد15003

ناجح56.545375527.522128151532جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنولٌد صالح محمد البرنس15004

ناجح50.54033.55727.5208.529141433جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنٌوسف شعبان محمد قبٌص15005ً

ناجح70.5453852.53323930121533جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنٌوسف محمد السٌد جابر15006

ناجح7246.5284124.5212351816.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد حربى احمد محمد15007
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ناجح7554395839.5265.535171836جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد خالد احمد محمد15008

ناجح745439.55031248.5361717.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد رجب احمد محمد15009

ناجح7858.5406040276.5361817.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد رفعت عزالعرب ابوالسباع15010

ناجح76.556.539.557.538268361717.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن15011

ناجح7656405938.5269.536171736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالرازق محمد15012

ناجح76.555.5406038.5270.5361517.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد احمد السٌد محمد15013

ناجح59.547.538422721433151736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةزٌاد احمد محمد عبدالمولى15014

ناجح72.542.534.54727.522433171736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةطارق محمد محمد حماد15015

ناجح725132.542.529.5227.5361714.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةطارق محمد محمد عبداللطٌف15016

ناجح77.552.534.554.53425336181536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةطارق محمد محمد محمد15017

ناجح735437.550.533.5248.535171836جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن فتحى محمد محمد15018

ناجح6852.53542.530.5228.534171636جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف احمد عبداللطٌف خاطر15019

ناجح67.550.531372521133161636جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبداللطٌف محمد عبداللطٌف عمر15020

ناجح70.554.536.54934244.533171636جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبدهللا ٌونس ابوالسباع البدرى15021

ناجح78.557.539.555.53927035151836جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعلى الدٌن رضا على عبدالرؤوف15022

ناجح76.551.535.553.53325033151636جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعلى خالد موسى ابوزٌد15023

ناجح754538.54229229.532141636جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعمرو خالد عبدالرحمن احمد15024

ناجح6951284228218331417.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعمرو سناده احمد عثمان15025

ناجح7253.532.55436248351716.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعمرو محمود السٌد محمود15026

ناجح77.54836.549.538249.537171536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعمرو محمود محمد عبدالرحمن15027

ناجح745735.55035.5252331714.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفارس احمد ابراهٌم ٌوسف15028

ناجح705032.548.53123238161636جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفهد السٌد عبدالفتاح السٌد15029

ناجح675939.55535255.5371717.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكامل محمود محمد احمد15030

ناجح5953.5384633229.5361416.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكرٌم السٌد شلبى على15031

ناجح78604055.537.5271381716.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد عبدالرحمن احمد15032

ناجح7653.5404832249.538171736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال حسٌن عبدالحلٌم15033

ناجح78.5604048.538.5265.5341517.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد جمال محمد ٌونس15034

ناجح6650.53146.53122536151636جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حسن محمود الشجرى15035

ناجح6347.5304528213.5331516.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد حماده محمد خضٌرى15036

ناجح7559.5355136.525738181836جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد رمضان محمد عرابى15037

ناجح74.551395033.5248351615.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد صبرى محمد الصغٌر عبداللطٌف15038

ناجح69.554.539.546.531241381717.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد طلعت ابراهٌم محمد15039

ناجح7958.53953.537.5267.538181736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالرؤف محمد السٌد15040

ناجح7457.538.550.534.525538181736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد مرتضى محمد محمد15041
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ناجح71.556395337256.538161736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ممدوح عبدالرحمن محمد15042

ناجح7557395938268381617.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر عبداللطٌف حسن15043

ناجح75.55839.556.536265.5381717.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمد ناصر محمد احمد15044

ناجح74.556405232254.538171836جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمود جمال احمد محمد15045

ناجح74.558395133.525638171836جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمود حسٌن عصمان حسٌن15046

ناجح76.557.54059.538.527238161536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمود سعد محمد منصور15047

ناجح786039.559.54027738181536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمود عادل السٌد محمود15048

ناجح76.555.5405337.5262.5381716.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد محزم على15049

ناجح74.557.537.555.537.5262.537151736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمروان محمد احمد عبدالرحمن15050

ناجح7357.5395739265.5351416.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى اسماعٌل محمد محمد15051

ناجح7357.539.55539264371415.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود عبدالرحٌم اسماعٌل15052

ناجح6755.53754.537.5251.5361514.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود عبداللطٌف حسن15053

ناجح7453385037.5252.537151536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد ابوالٌزٌد محمد15054

ناجح74.55838.556.538265.538151536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةٌوسف احمد محمد احمد15055

ناجح57.551.531.54330213.536171536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسراء عبدالحمٌد محمد ابراهٌم15056

ناجح6551.535.54627225381715.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسراء محمد محمد احمد15057

ناجح574933392320137171536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسماء ابراهٌم احمد محمد15058

ناجح74.5573956.535.5262.5361715.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسماء احمد محمد البغدادى15059

ناجح6956.538.5523024637171736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسماء جمال احمد محمد15060

ناجح66.55536.545.534237.5361716.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاسماء عز محمد محمود15061

ناجح59.548.534.538.530.5211.5361715.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاالء محمد السٌد ابوالعال15062

ناجح6949.535.54126.5221.5381616.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةامال محمد ابراهٌم عبدالعال15063

ناجح6459.538.5523825237161736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةامانى ابراهٌم السٌد محمود15064

ناجح725737.555.533.5255.537161636جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةامٌره بكر عبدالحكٌم محمد15065

ناجح63503442.528.521834171436جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةامٌره حسن محمد حسن15066

ناجح77.5543653.535.5256.538151536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةامٌره محمد عبدهللا محمد15067

ناجح796040583927637171736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةامٌره محمود فوزى مجٌد15068

ناجح7659375636.5264.5381716.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان ابراهٌم محمد محمد15069

ناجح58.557365337.5242381616.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان اشرف محمد احمد15070

ناجح684637.550.52823038161736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان السٌد عمران محمد15071

ناجح66.550365134.5238381516.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه ابراهٌم عنتر محمد15072

ناجح6955.538.552.530.5246381815.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه ابراهٌم قبٌصى محمد15073

ناجح806039.555.539.5274.5381814.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه احمد ابراهٌم حسن15074

ناجح78.560405940277.5381715.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه احمد احمد محمد حسن15075
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ناجح76.557.53846.535253.5381714.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه احمد اسماعٌل ابراهٌم15076

ناجح57.550.5374432221361515.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه حسنى السٌد محمد15077

ناجح67.557.539.555.537.5257.538151436جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةاٌه وائل صالح عبداللطٌف15078

ناجح78.56039.548.538264.537161436جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةتٌسٌر احمد محمد احمد15079

ناجح69.55638.558.534256.5381615.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةجواهر محمد ابراهٌم محفوظ15080

ناجح74.558395537263.5361615.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةخلود فاروق ابراهٌم عبدالرحمن15081

ناجح555636.55532.5235351415.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدالٌا مصطفى محمد عبدالرحمن15082

ناجح77.559405639.527238141636جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدعاء رمضان محمد عرابى15083

ناجح63.548.53854.532.523737161636جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا جمال عبدالاله قبٌصى15084

ناجح73583751.532.525236161536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةدٌنا محسن محمود حسٌن15085

ناجح73.558365133.5252381615.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةراندا احمد ابراهٌم ابوالٌزٌد15086

ناجح6748.5363626.5214361615.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرحمه عبدالحى احمد حسن15087

ناجح72.55939.556.537264.5381615.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرحمه محمد محمود على15088

ناجح7557395737.5265.5381615.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرنٌا رجب محزم على15089

ناجح75.55937.556.539.5268371615.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةروضه محمد محمود احمد15090

ناجح745738.545.537252381615.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرٌهام احمد عبدالواحد محمد15091

ناجح77.554.538.55037257.5371714.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرٌهام محمد على عاشور15092

ناجح7255.537.54533243371414.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةزٌنب ناصر احمد الصغٌر15093

ناجح7958.539.55739273371515.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةساره بخٌت محمد دٌاب15094

ناجح72.553.53955.537257.538161536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةسمر زكرٌا السٌد عبدالعزٌز15095

ناجح6350.53551.52622638161436جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةسها عبدالستار محمد الخضٌرى15096

ناجح6751.53248.524223381717.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةسوزان محمود حسن عبدالعال15097

ناجح6748.5334025.5214381614.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةشادٌه حسٌن محمد ٌونس15098

ناجح7759.538.555.538.5269381616.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةشهد احمد الغول ابوالٌزٌد15099

ناجح76.559.5406038.5274.534171736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةشهد محمد السٌد محمود15100

ناجح8057.5405840275.534171436جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء صالح عبداللطٌف محمد15101

ناجح71.548.538.54429231.535141436جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةصفاء احمد عبدالعال عثمان15102

ناجح69.553.535.545.52623033171436جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةصفاء احمد محمد ٌونس15103

ناجح755639.55230252.533161436جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعبٌر كمال عبدالحافظ جوده15104

ناجح76.5594050.53626236181436جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعزة عصام الدٌن ابوزٌد ابراهٌم15105

ناجح78.55339.555.535261.5371814.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةعلٌاء ابراهٌم محمد احمد15106

ناجح70.54932.5442622232161436جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةغاده عادل عبداللطٌف محمد15107

ناجح7149395029238351714.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةفاتن فتح هللا احمد ابوزٌد15108

ناجح755739.554.536.5262.5351715.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةكرٌمه جمال احمد على15109
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ناجح6950.535.547.523.522634171336جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمرفت كامل احمد عثمان15110

ناجح71.553374831240.532181236جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمروى محمد احمد قبٌصى15111

ناجح78.5574056.539271361714.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةملك خلف عبدالبر احمد15112

ناجح7253.532.54625.5229.5331712.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةملك كمال محمد ابوالعال15113

ناجح765639.55537.5264341712.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنار السٌد ابراهٌم على15114

ناجح73.551.53245.532.523533151336جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنال حماده محمد احمد15115

ناجح7657.5395038260.534151436جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنتهى جمعه احمد محمد15116

ناجح79554058.536.5269351716.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنه هللا مجدى عبدالرحٌم حسن15117

ناجح80574059.540276.536161736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنه ماهر محمد السٌد15118

ناجح69493948.529234.5361618.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمنى مصطفى محمود عبدالرؤف15119

ناجح755439.549.526244361618.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمى عبدالناصر ابراهٌم محمد15120

ناجح74.552.53853.530248.5361715.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةمى محمد السٌد محمد15121

ناجح78.557.540543526535161836جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةناهد عبدالرحٌم احمد السٌد15122

ناجح63.541.536.548.526216341618.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنجالء عبدالباسط محمود محمد15123

ناجح77.55539.555.532.526034181736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةندا احمد عبدالرؤف محفوظ15124

ناجح7554395535.5258.534171536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنرمٌن شرٌف سعد عوض15125

ناجح725034542823835161636جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنها رمضان احمد محمد15126

ناجح75.54835.558.532.5250361718.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنورا العربى محمد البدوى15127

ناجح7447.535.5582924436161736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنورهان احمد محمد السٌد15128

ناجح7553.539.557.535.526136161736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنورهان عالء محمد البدوى15129

ناجح7446.5405935254.537171836جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنورهان كمال السٌد حسٌن15130

ناجح7653.54058.536264371717.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنورهان كمال محمد ابراهٌم15131

ناجح744739.556.534.5251.536171736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةنورهان محمد محمد البدوى15132

ناجح79574058.539273.5361816.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةهاجر احمد عبداللطٌف سالم15133

ناجح72.5463652.529236361716.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةهاجر اشرف محمد احمد15134

ناجح7959405939.5276.536181736جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةهدى معروف محمد كرٌتح15135

ناجح7348.539.55634.5251.5351617.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةوالء سالم محمد عثمان15136

ناجح67.5453147.524.5215.5361616.536جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةوالء ماهر محمد عابدٌن15137

ناجح68.5493653.52723433151335جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم احمد السٌد الصغٌر15138

ناجح54.542294823.519728151234جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةابراهٌم عبد الرحمن محمد محمد15139

ناجح41.5383248.523.5183.528151333جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد اسماعٌل محمد السٌد15140

ناجح7041.5334927220.533151334جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد حمدى احمد الصغٌر15141

ناجح54.538.53349.524199.532141433جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد محمود احمد ابو العال15142

ناجح70.5533647.530.5237.534151435جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةاحمد منتصر محمد احمد15143
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ناجح6540.5314926.521230151434جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةاشرف حماده محمد احمد15144

ناجح5939314423.5196.529141433جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد احمد اسماعٌل هرٌدى15145

ناجح66.539374826216.5301414.534جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةالسٌد احمد محمود محمد15146

ناجح62.53832.5502420733141235جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةأمٌن السٌد أمٌن حسن15147

ناجح7150.538.55935.5254.535151334جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةجمال عبد الناصر محمد عبد السمٌع15148

ناجح765439.55938.526734151336جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةحسن سعد على محمد15149

ناجح67.547345527230.526161435جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةحسٌن ابراهٌم على محمد15150

ناجح74.550.53855.533251.536151534جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةسٌف محمد جالل سلٌمان15151

ناجح75503758.535255.5341613.533جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةعاصم جمال محمد خضٌرى15152

ناجح7753.537.557.535.526135161335جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن احمد ابراهٌم الحفناوى15153

ناجح62463652.529.522631151333جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد اسماعٌل محمد ابراهٌم15154

ناجح49.538.5324730.5197.528151433جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد السٌد محمد الهجٌن15155

ناجح73.541.5335329.5230.5361515.534جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد الضبع محمود احمد15156

ناجح74.54633.554.529237.5371515.535جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةمحمد هاشم بخٌت السٌد15157

ناجح5441.522.542.526.5187281515.534جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةولٌد محمد محمد محمد15158

ناجح66.545274731216.5331615.533جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةاسماء ماهر عبد الاله محمد15159

ناجح6239.52342.528.5195.5281611.533جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةامل جمال احمد المغربى15160

ناجح67.545224129.5205291514.533جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةامل محمد عبداللطٌف محمد15161

ناجح65452540.528.520426161334جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةاٌمان محمود محمد ابراهٌم15162

ناجح71.541.524.542.529.5209.530171333جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةحسناء حمدى أحمد محمد15163

ناجح76.547.536.55134245.5361615.533جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةحنان احمد عبدالاله احمد15164

ناجح7654.528.5523324435161634جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةخلود عبد الناصر محمد عبد السمٌع15165

ناجح684625.548.531.5219.5321613.534جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةرانٌا محمد ابراهٌم محمد15166

ناجح78.556.53757.539.5269351613.536جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةساره احمد التونى على15167

ناجح60.5382542.52819431141333جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةشرٌن السٌد عبد الحمٌد محمد15168

ناجح674525452620833151333جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةشٌماء السٌد محمود احمد15169

ناجح644525.544.528.5207.5341515.533جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةعال محمود احمد ابو العال15170

ناجح67412844.527207.534151234جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةمنه هللا جمال ابوالمجد احمد15171

ناجح734928513423534161433جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةمنه هللا عزت محمود جمعه15172

ناجح6350.5264933221.535161433جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةنسمه احمد محمد احمد15173

ناجح77.55037.5543725638161636جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةنسمه محمد فتحى حسانٌن15174

ناجح74.546315136.523935161533جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةنورا على محمد محمود15175

ناجح70453251.533231.535161533جهٌنهالحلفاٌة االعدادٌة المشتركةهدى عوض محمد على15176

ناجح734533442822333151337جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىابراهٌم صالح محمد خضٌرى15177
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ناجح59.5453439.523.5201.531171438جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىابراهٌم محمد حسن عبدالرحٌم15178

ناجح77523756.531253.531151537جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىاحمد اسامة محمد ابراهٌم15179

ناجح67.55439.55633.5250.5341714.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىاحمد حمادة محمد الصغٌر السٌد15180

ناجح79.558.539.556.53927333161536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىاحمد عبدالراضى محمد على15181

ناجح70.55036.55331241331614.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىاحمد عنتر محمد اسماعٌل15182

ناجح58.542.531.54327.520330161536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىأحمد محمد السٌد حسن15183

ناجح74.55438.551.532250.5321613.537جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىاسالم السٌد خلف البغدادى15184

ناجح65.5473241.529.5215.530161238جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىامٌن عبد الرؤف محمد محمد15185

ناجح53.548.535.549.52921629161436جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىحمادة أحمد محمد السٌد15186

ناجح64.5383134.523.5191.534161137جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىحمادة محمد أحمد محمد15187

ناجح7052354527.5229.530161538جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىحمدى ابراهٌم محمد محمد15188

ناجح4935.53034.523172271413.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىخالد محمد احمد الخضٌرى15189

ناجح685235552723732171437جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىرجب صالح رجب بالل15190

ناجح6346.5304926.521528161336جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىسامى محمد الحضرى عبد هللا15191

ناجح6745.536.55327.5229.530161336جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىسالمة انور سعد الدٌن عمر15192

ناجح66.55235.551.529234.531161336جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىشهاب رجب علً اسماعٌل15193

ناجح62.540.528.541.523.5196.531151436جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىعبد الناصر رجب محمد الفولى15194

ناجح76.5563755.537.5262.534171636جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىعبدالرحمن أحمد محمد أحمد15195

ناجح79.558385738.5271351616.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىعرفه سامى تونى محمد15196

ناجح71.55738.555.539261.535161436جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىعالء محمد عوض محمد15197

ناجح62.542.53747.526215.524151336جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىعلى جمال على قاسم15198

ناجح764738.54525.5232301511.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىعمر مصطفى حسن ابراهٌم15199

ناجح57.546.5304323.5200.531161436جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىعمر مكرم السٌد محمد15200

ناجح65.546.536.53923.521131151336جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىفتحى السٌد محمد عبد اللطٌف15201

ناجح5339.534.540.521.518928151336جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمحمد جمال عبد القادر عبد اللطٌف15202

ناجح644833.54524214.529171437جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمحمد جمال محمد أحمد15203

ناجح58.548.53648.527218.529161337جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمحمد خالد عوض محمد15204

ناجح594539.54726216.529151236جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمحمد خلٌفة احمد ابراهٌم15205

ناجح534132.53825189.5311515.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمحمد عبد الناصر محمد قاسم15206

ناجح564535.537.527201301514.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمحمود جمال على عبد هللا15207

ناجح66.546.533.54827.522230171636جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمحمود جمال محمود محمد15208

ناجح7547.537.556.535.525234171436جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمحمود محمد أنور السٌد حماد15209

ناجح71.549.538.55136246.533171536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمحمود محمد علً عبد المول15210ً

ناجح6138.535.54226.5203.5301713.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمصطفى فٌض كامل على15211
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ناجح57453238.528200.5301613.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىهٌثم صالح مرعى بالل15212

ناجح61.545.530.53424195.5331613.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىوائل حامد محمد عبد الرحٌم15213

ناجح7750.53139.528.5226.5341714.537جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىاسراء فتحى محمد حسٌن15214

ناجح7151.5374628.523429161737جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىاسماء ابراهٌم على عبدهللا15215

ناجح70.5453736.52521432141537جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىاسماء جابر محمود قاسم15216

ناجح785635.551.529250371713.537جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىاسماء حسن محمد عٌس15217ً

ناجح76493852.528.524438171338جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىاسماء محمد محمود عوض15218

ناجح78.55737.548.530251.5371713.538جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىالهام محمود رمضان محمد15219

ناجح68.53828.538.523.519735161338جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىامٌرة السٌد عبد الحافظ محمد15220

ناجح61.537.528.54120.5189331610.538جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىأمٌرة عادل عبد الواحد حسٌن15221

ناجح6946.536.552.527.523231161436جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىانجى عاطف بخٌت على15222

ناجح69.54538.54831.5232.531171236جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىاٌه على أحمد عثمان15223

ناجح624626.543.522.5200.526151237جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىبخٌتة السٌد احمد ابراهٌم15224

ناجح69.54935.549.526229.534171236جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىحمٌده فتح هللا محمد بالل15225

ناجح71.55136.554.524.5238331713.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىدعاء ابراهٌم قبٌصئ عبدالرحٌم15226

ناجح6648.53044.523.5212.530161337جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىرانٌا محمد محمد حمود15227

ناجح77.5463448.52623236161437جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىزٌنب السٌد حجازى على15228

ناجح7545.53452.528235361713.538جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىسلوى قبٌصى محمد ابراهٌم15229

ناجح77.55738.551.528.525336171438جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىسهٌر احمد احمد محمد15230

ناجح54.547.5314822.5203.530141238جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىشرٌن عبد الكرٌم احمد الخضٌرى15231

ناجح64.552.53441.523.5216331713.538جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىشهد محمد قبٌصى الدردٌرى15232

ناجح765737.54926245.536171336جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىعال عصام محمد محمد15233

ناجح66.553.5324520.5217.5361713.537جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىعال على ابرهٌم عٌسى15234

ناجح69.5503241.52321635161336جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىفاطمة رجب محمد السٌد15235

ناجح50.546.5303821.5186.531161336جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىفاطمة عبدالداٌم احمد الخضٌري15236

ناجح754538.55233.524435171536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىفرحه جمال فهمى على15237

ناجح6340384728216331715.537جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىفرحه عصام محمد حموده15238

ناجح603737473021130171538جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىفرحه محمد احمد الخضٌرى15239

ناجح6649.5384933.523631171336جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىلمٌاء حسن فتحً ذك15240ً

ناجح64.540.53946.530.5221331714.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمروة رمضان احمد خضٌرى15241

ناجح633232.545.524.5197.5331713.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمروة كمال عبدالداٌم محمد15242

ناجح7945.539.54931.5244.5341715.537جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىمنار محمد كمال مهران15243

ناجح50.535.5303821.5175.5241713.538جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىندى حسنى احمد الخضٌرى15244

ناجح70.535.537.544.52421233161338جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىنورهان عبدالباسط محمد حموده15245
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ناجح59.541384428210.534141438جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىهاجر حسن محمد احمد15246

ناجح59.538.53347.525203.5291713.536جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىهاله نبٌل السٌد محمد15247

ناجح71.5523855.53124834161437جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىهبه محمد احمد ابراهٌم15248

ناجح75494048.530242.534171538جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىوردة احمد احمد محمد15249

ناجح77.558.538.55535264.5381715.537جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىٌاسمٌن حسنى محمد عبد الرحمن15250

ناجح73.55239.555.534.5255381714.537جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىٌاسمٌن صالح السٌد حماد15251

ناجح66.5383647.530.5218.538171336جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىٌاسمٌن مسعود السٌد محمد15252

ناجح494533382519033181637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىاحمد اشرف محمد احمد15253

ناجح59.54530.54227204381816.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىاحمد ناصر احمد الصغٌر عبد الرحمن15254

ناجح65.55134.54627224401617.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىاسالم فتح هللا احمد محمد15255

ناجح654538453122440181737جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىحسنى عبدالراضى محمد محمد15256

ناجح60.55335.54829226401515.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىشرٌف رجب محمد محمد15257

ناجح5246.53343.527202361615.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىعبد الرحمن صدقى أحمد قبٌصى15258

ناجح7360395938.5269.5401715.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىعبد الرحمن محمد ابو الٌزٌد البدوى15259

ناجح63.555384932237.540171637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىعبده نادى حسن ابراهبٌم15260

ناجح57.552.538.550.53223138171637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىفارس عبد الحلٌم محمد عبد العال15261

ناجح5048.532.545.526.520336171437جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىفارس محمد قرٌش محمد15262

ناجح63.553.53953.530239.5361716.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىكامل ابو على محمد ابراهٌم15263

ناجح775939.557.536.5269.5402015.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىكربم صالح سعدالدٌن احمد15264

ناجح70.554375131.524436171737جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىمحمد السٌد احمد محمد15265

ناجح6248.537.54929.5226.540171637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىمحمود السٌد كامل الصغٌر15266

ناجح6150.53645.527.5220.538171637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىمحمود العجمى ٌوسف عبد الرحمن15267

ناجح63.548.533.545.53022135171637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىمصطفى احمد السٌد محمد15268

ناجح6252.535.548.530.522940161637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىٌوسف محمد كامل محمد15269

ناجح72.5563752.53325140171637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىاسراء عبد العظٌم محمود احمد15270

ناجح5548.533.541.527.520636151637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىاسماء صالح سعدالدبن احمد15271

ناجح71.55236.55033.5243.5401715.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىامل عبد الدائم احمد محمد15272

ناجح695037.551.531239401715.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىاٌمان محمود محمد محمود15273

ناجح72.555.538.54931246.540171737جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىأٌه فؤاد محمد عبد الرحمن15274

ناجح7856.54058.538271401716.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىدعاء علً السٌد محمد15275

ناجح69.547374729.523040171537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىدٌنا محمد السٌد عبدالعال15276

ناجح7456.539.557.537.526540181537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىرٌهام سالمه محمد عبد الرحمن15277

ناجح73564055.534.525940181537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىسمر اشرف محمد محمد15278

ناجح7354.53853.53325240181637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىسها السٌد محمد خلف15279
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ناجح7456.537.55737.5262.539171737جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىشهد خالد محمد احمد15280

ناجح73.5564057.535.5262.5401716.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىشٌماء خالد محمد احمد15281

ناجح74564054.532.525740161737جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىشٌماء ممدوح عبد الرؤف محمد15282

ناجح71.556.538.55735.525934161637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىعال محمود محمد ابراهٌم15283

ناجح77.557.54057.536268.5401616.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىفرحه السٌد ابراهٌم السنوسى15284

ناجح66.55635.550.529.523835151637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىلمٌاء محمد ابو على ابراهٌم15285

ناجح73.556.538.55836262.5401616.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىمروه معروف ابو الٌزٌد البدوى15286

ناجح69.55335.55226.5236.534161637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىمرٌم احمد محمد محمد15287

ناجح7656.539.557.535264.5401715.537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىمى سعد الدٌن محمد محمد15288

ناجح75553955.537.526238171637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىنسمه اسماعٌل محمد محمد15289

ناجح68.555.540573225336151637جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىنورهان صابر عبد العظٌم قرقار15290

ناجح7454.5405633.525840151537جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىوالء ٌحً محمد ابراهٌم15291

ناجح6954.54046.534.5244.532151434طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنابانوب امٌل كرومل لبٌب15292

ناجح73.55739.552.532.525533151334طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنابانوب صابر حبٌب ماضى15293

ناجح715438.54828.524038161330طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناحمد اشرف فرغلى العربى15294

ناجح695234.544.527227401715.530طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناحمد الشاذلً رشوان محمد15295

ناجح7158.53749.531.5247.540161738طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناحمد صالح احمد سلمان15296

ناجح72.55638.55532254401817.536طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناحمد عبدالوهاب عبدالرزاق احمد15297

ناجح7655.5406037.526940181635طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناحمد كمال محمد سٌد15298

ناجح6354.537.553.532.5241381717.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناحمد لطفى محمد عبدالعال15299

ناجح574936.53821201.533151432طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناحمد محمود حمدى عزت15300

ناجح78584059.540275.5341615.536طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناحمد نصر عبدالعال على15301

ناجح76.558.54053.536.5265341515.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناحمد ٌاسر عبداللطٌف على15302

ناجح6941.53340.524.5208.533151530طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناحمد ٌسري محمد محمد15303

ناجح44.5503037.527.5189.533.5151633طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناسحق اشرف اسحق عبدالسٌد15304

ناجح74.557.5405938269321613.535طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناسالم اٌهاب احمد محمد15305

ناجح7053.5374232234.530.5151532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنامٌر اسعد صدقى توفٌق15306

ناجح665132.54828225.531.5151636طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌناندرو اٌمن شحاته اسكندر15307

ناجح65.553294325.521631151632طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنانطونٌوس نشات ونٌس مرجان15308

ناجح654532.53828208.532.5151532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنباسم كرٌم صبحى سالمه15309

ناجح70.553345033.524133151534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنبٌتر حسٌب فاٌق بخٌت15310

ناجح8057.54059.54027735.5171736طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنبٌتر عشم نوس دقٌش15311

ناجح76.557.5396040273361616.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنبٌشوى القس روفائٌل كامل سعد15312

ناجح63.553344027.5218351615.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنبٌشوى نزٌه ابو الخٌر حنا15313
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ناجح75.55739.558.538268.5341515.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنبٌمن بهجت نان مٌخائٌل15314

ناجح70.553.535.546.53123735161730طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنجرجس محفوظ عزمى فخرى15315

ناجح76.555.53857.538265.5351717.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنجون حشمت عجٌب بشاى15316

ناجح74.551.5405837.5261.531161534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنخالد الحسٌنى عبدالغنى محمد15317

ناجح77.5604059.53727435.5171834طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌندٌفٌد امٌل دانٌال سدره15318

ناجح78.5604059.54027835181736طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌندٌفٌد جمال مورٌس ثابت15319

ناجح614535.55026.521833.51716.536طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنرائد بولس نصحى جاد15320

ناجح72.556.539.552.533254321615.530طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنزٌاد احمد ٌوسف حسٌن15321

ناجح645536.551.529.5236.5321613.530طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنزٌاد حامد عبد الراضى محمد15322

ناجح74.548.53646.528.5234371516.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنزٌاد خالد محمود السٌد15323

ناجح7153334821.5226.5361617.530طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنزٌاد كامل احمد ٌوسف15324

ناجح74564058.531259.538161730طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنزٌاد محمد محسن محمد15325

ناجح714234.548.535.5231.5371516.534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنسٌف هللا احمد ابراهٌم محمد15326

ناجح71.551.53751.530241.5331516.530طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنسٌف محمد سٌف النصر محمد15327

ناجح71.558.538563525932.5151732طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنشادى محب فٌلٌب شفٌق15328

ناجح7859395836.5270.5361617.538طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنشهاب عصام عبد الرحٌم على15329

ناجح71.55539.55935.5260.532151834طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنصموئٌل ماهر عبٌد متٌاس15330

ناجح79.55939.5603627437151732طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنصهٌب محمود عبد الحمٌد محمود15331

ناجح68.54528.546.524.5213391516.534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن احمد البدرى السٌد15332

ناجح79604059.539277.5381717.536طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد امٌن حسن15333

ناجح6335.533.554.520.5207371517.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن محمد حسٌن محمد15334

ناجح76.557.5405838270361515.536طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن مصطفى عبدالكرٌم مصطفى15335

ناجح7457.5405837266.5361615.530طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنعبدالفتاح عبدالسمٌع عبدالفتاح عبدالسمٌع15336

ناجح61.54333.5392820533151232طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنعبدهللا احمد البدرى عبدالحمٌد15337

ناجح75574057.539268.5341517.534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنعبدهللا طارق على رشوان15338

ناجح725436.553.537.5253.5341516.534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنعلى البدرى عبدالغنى فرغلى15339

ناجح7259405437.5262.534.51518.534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنعماد مٌشٌل عبدالمسٌح فام15340

ناجح69.5534054.535.5252.5331517.536طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنعٌاد صبحى عٌاد شنوده15341

ناجح7858.5405138.526634151534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنفادى عماد رزق شكرهللا15342

ناجح7355.5385037253.5351516.530طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنفارس ابوالٌسر عبدالشكور فرغلى15343

ناجح77.558.540594027534151730طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنفارس عبدالخالق عبدهللا محمود15344

ناجح75.553.539.55738.526435151737طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنفام عادل امٌن حمور15345

ناجح765940604027534.51517.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنفام ممدوح اسرافٌل بشاى15346

ناجح70.54737.54528.5228.535151734طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنفام منٌر راضى سلٌمان15347
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ناجح6845364232223341616.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنفام ناصر فاٌز سلٌمان15348

ناجح77.5604059.54027736151632طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنفام هانى عٌاد جرجس15349

ناجح745239.555.534.5255.5361515.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنكامل نور كامل ماكن15350

ناجح7148.5405234.5246301515.530طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنكرٌم جمال احمد عثمان15351

ناجح674238482922435171534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنكٌرلس اشرف فؤاد مقار15352

ناجح563337.53724187.533181430طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنكٌرلس فاٌز رمزى اسكندروس15353

ناجح60.536.53742.532.520934181532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنماركو فرٌد رشاد متولى15354

ناجح70.55538.55231.5247.5341616.533طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمازن محمد السٌد احمد15355

ناجح785839.558.538.5272.5361817.533طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمازن محمود شعبان عبدالعال15356

ناجح67.559.535.55332247.5311616.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمازن نصر بدوى سلٌمان15357

ناجح755937.55335259.534161732طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمد ابوالٌسر عبدالشكور فرغلى15358

ناجح755640583826736151834طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمد احمد ابراهٌم محمد ابوالسعود15359

ناجح6649.537.550.528.5232351616.534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمد احمد عبدالرزاق احمد15360

ناجح70.5513848.52823637171634طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمد احمد عبدالنبى عبدالاله15361

ناجح69.547.53753.532239.536161734طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمد ادم محمد محمد15362

ناجح72534054.531250.5351617.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمد سٌد محمد سٌد15363

ناجح78574058.538.527236161837طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالمعز عبدالاله ابوضٌف15364

ناجح7357.54056.537264381617.530طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمد على احمد محمد15365

ناجح775739.557.539.5270.535171735طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمد فراج عبداللطٌف محمد15366

ناجح7359.535.557.539264.5311717.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمد محمود عبدالشافً محمود15367

ناجح73.557.5385837.5264.5361717.533طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمد منتصر صالح محمد15368

ناجح665631.54827.522940181731طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمود احمد محمد محمود15369

ناجح64453348.527217.535181730طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمود خالد محمود زك15370ً

ناجح71544052.530247.535171830طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمود طارق محمد محمود15371

ناجح74.556405931260.538171834طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمود عمادالدٌن صابر محمود15372

ناجح7458.54058.538.5269.539171832طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمود ماهر محمد احمد15373

ناجح78.556.54057.536.526937171833طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمود محمد عبدالظاهر محمد15374

ناجح62.558.53743.527.522934171432طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمود محمد محمود حموده15375

ناجح57.555374028.521829171630طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمحمود نصر خلٌفه محمد15376

ناجح7459.5385332.525735171632طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمصطفى ابوالٌسر عبدالشكور فرغلى15377

ناجح72.559.537.552.534256371717.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمصطفى عبدالرحمن مصطفى خلٌفه15378

ناجح595833.54729226.532171732طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمصطفى محمد عمر عبدالعال15379

ناجح74.55938.557.537.5267321715.534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمصطفى ولٌد مصطفى عبدالرحمن15380

ناجح75.559.539.553.534262351716.534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمؤمن عثمان عبدالحفٌظ عثمان15381
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ناجح78.560406039277.531.5161736طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمٌنا محب شوقى رزق15382

ناجح7158.53342.526.5231.5331712.535طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌننورالدٌن علً سٌد احمد15383

ناجح7659405438267321716.533طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنهاشم جمال حفنى سالمان15384

ناجح6957.534.54132.5234.5341716.532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنٌاسر محمد سٌف النصر محمد15385

ناجح77.56037.53930.5244.533171534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنٌحٌى محمد ممدوح على15386

ناجح776040603927634.51716.534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنٌسى شحاته نوس فام15387

ناجح71603654.524.5246361715.534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنٌسى صبرى عزمى عزٌز15388

ناجح725935.544.528.5239.532181332طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنٌسى مكرم صموئٌل عجبان15389

ناجح54.557.534.54320.521027171532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنٌسى هانى ظرٌف محروس15390

ناجح765939.554.53926833161636طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنٌوسف عبدالعظٌم ابراهٌم سٌد15391

ناجح755939.551.530255351715.534طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنٌوسف ماهر ٌوسف حنا15392

ناجح73594054.536.526337171532طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنٌوسف ناصر محفوظ نصحى15393

ناجح72.558.538.552.53926134181530طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنٌوسف هانى فتحى عبدالرحٌم15394

ناجح623734.539.526.5199.528171339طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنابراهٌم ابوالحسن ابو السعود فهمى15395

ناجح4932.52739.521.5169.530171338طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنابراهٌم رمضان عاطف عبد الاله15396

ناجح4134.5243320152.528161337طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌناحمد اشرف بخٌت احمد15397

ناجح633528.53623185.531171539طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌناحمد حسن احمد عمر15398

ناجح453026.533.52115626171338طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌناحمد حمدى عبدالرحمن جالل15399

ناجح54.540.525.53421.517628151337طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌناحمد زٌن العابدٌن عبد الحفٌظ محمود15400

ناجح48.5342432.521.5160.530151339طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌناحمد محمد ابو بكر احمد15401

ناجح58.53931.53623.5188.5261513.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌناحمد منصور عبد الغنى السٌد15402

ناجح47.534243520160.525151337طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنادهم محمد احمد حسٌن غرٌب15403

ناجح53382735.520.5174301513.539طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌناسامة بخٌت احمد بخٌت15404

ناجح43.53020.53020144251510.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌناشرف محمد محمود احمد15405

ناجح4433.527.53522.5162.5281513.537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنالبدرى عبدالعال البدرى عبدالعال15406

ناجح43.5342535.520.5158.528151239طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنامٌر فرغلى عبده عبد الوهاب15407

ناجح75.5473646.52823337191638طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنبدر رمضان البدرى احمد15408

ناجح54.541253723180.5301513.537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنحاتم رمضان عبد الحمٌد على15409

ناجح4640.528.534.523172.524151339طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنحسام الحاج طلعت اسماعٌل15410

ناجح55.539.528352117925151338طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنحسن محمد حسن محمدالمغربى15411

ناجح57.536.530.539.523.5187.529161337طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنحسٌن محمد احمد عبد العزٌز15412

ناجح7756.53958.539.5270.532151339طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنرافت احمد محمد محمود15413

ناجح503825.536.52017031.51513.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنرٌمون صابر حلمى عبد هللا15414

ناجح71.553355131.524236161537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنزٌاد الكحالوى جابر صالح15415
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ناجح7660386039273371617.539طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنزٌاد عبدالحلٌم عاطف بٌومى15416

ناجح63.5473844.535228351615.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنزٌاد محمد فتحى عبد الحمٌد15417

ناجح54.540.525412018132161537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنشرٌف عشرى عبدالاله احمد15418

ناجح45.5392534.52016432161439طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن حسن محمد حسن15419

ناجح62.539263922188.534161638طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرحمن فتحى السٌد عبد الرحٌم15420

ناجح54.5392638.521.5179.529151637طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعبدالرؤف ناصر عبدالرؤف عبدالهادى15421

ناجح7246364435.5233.537161739طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعبدالعزٌز على مصطفى محمود15422

ناجح52.53924.538.521175.5321615.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعبدالعزٌز معتمد محمد عبد العزٌز15423

ناجح77564059.538270.5371613.537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا البدرى محمد على15424

ناجح73.555.534.556.540260361615.539طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعبدهللا محمد محمود خلف هللا15425

ناجح725530.550.53224037161338طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعصام عبد العال عبد هللا حلقة15426

ناجح6745.532.54124.5210.537151337طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعالء اشرف عبد هللا عبد العال15427

ناجح52.541.52938.523184.536161339طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعالء محمد بخٌت محمود السٌد15428

ناجح55.53924.5402418334161538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعالء محمود عبد الحمٌد السٌد15429

ناجح63.550.531.54924218.5351616.537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعلى ابوالحسن محمد محمد15430

ناجح51.543283921182.529151539طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعلى صالح عبد الرحٌم احمد15431

ناجح69.551.53552.528.523737161638طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعلى عبد النعٌم محمد محمد15432

ناجح70553449.525233.534161637طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعلى محمود احمد على15433

ناجح5451.53047.522205341615.539طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعمر جالل محمود ربٌع15434

ناجح71.549.53453.530.523937161738طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنعمر صابر ابوالوفا عبد العزٌز15435

ناجح55453650.530216.537151737طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنفارس صابر عبد الحمٌد حجازى15436

ناجح63.545375328.522737161739طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم عبدالمنعم عبدالحلٌم عثمان15437

ناجح48.54131.54123.5185.5331617.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنكرٌم فرغلى عبده عبدالوهاب15438

ناجح66.55235.54523222341517.537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنكمال رمزى كمال قلدس15439

ناجح5151.53544.522.5204.532151839طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد السٌد هاشم15440

ناجح74.555.53654.532252.5371516.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد خلف السٌد15441

ناجح62.54335.541.523.5206371515.537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد سعد حسن15442

ناجح5947.534.55025.5216.537161739طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد كمال عبد الرؤف15443

ناجح68473549.524.5224361517.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد السٌد عبد الرحٌم عبد العال15444

ناجح53.539.533.551.526204351617.537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد حماده خلٌفه ابو ضٌف15445

ناجح76.5563858.537.5266.5371616.539طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد ربٌع عٌد عبدالرحٌم15446

ناجح73.55338.5573525737161738طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد رشاد محمد عبدالرحٌم15447

ناجح584534.549.525.5212.537161737طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد سامى احمد السٌد15448

ناجح54.542.534.549.525.5206.537151739طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالجواد محمد عبد اللطٌف15449
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ناجح47.538.532.54124.518437171538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد عالء محمد الٌمنى15450

ناجح62.543.535.55228.5222361617.537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد على محمد السٌد15451

ناجح61.542.534.55127.521736161739طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد على محمد على عبد التواب15452

ناجح604233.54828211.5391716.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمود احمد فوزى على15453

ناجح6041.5334926.5210371716.537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمود اشرف سعدالدٌن محمد15454

ناجح61.5523950.524227381815.539طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمود خلف هالل السٌد15455

ناجح60.5483647.52521730181538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمود عالء احمد على15456

ناجح72.53838.546.522.521832181437طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمود عالء حسن حسانٌن15457

ناجح7336395435.5237.539181439طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمود عالء محمد السٌد15458

ناجح65.541.53841.527213.536181538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمود على محمد احمد15459

ناجح6438384226208381813.537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمود محسن محمد محمود15460

ناجح543831452419236161539طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمود ناصر خلٌفه احمد15461

ناجح74.5514054.54026038171538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمود ٌاسر محمود محمد15462

ناجح703738.55228.522638171637طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى احمد السٌد احمد15463

ناجح503631.544.526.5188.532171539طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى السٌد محمود ابراهٌم15464

ناجح5242.533.543.522.519431181338طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى حسٌن السٌد عبده15465

ناجح68.549365129233.537181537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى حسٌن محفوظ احمد15466

ناجح6357.539.552.529241.537181638طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمصطفى محمد محمود محمد15467

ناجح76.559.539.556.537.5269.539181639طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنوائل عبدالعال عبدهللا حلقة15468

ناجح68.55237.55027235381816.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف حسٌن مجلى محمد15469

ناجح46353040.520171.531161537طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف خالد عبد الرازق مصطفى15470

ناجح61.540.537.54827214.536181539طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف فرج برعى محمود15471

ناجح755138.554.528247361815.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف قاسم عبدالراضى شحاته15472

ناجح7145.5374324.522138181737طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف كمال عبدالرحمن جاب هللا15473

ناجح71423945.524.5222381816.538طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنٌوسف ماهر فتحى عاطف15474

ناجح8060406040280371813.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة ابراهٌم عماد ابرهٌم حفنى15475

ناجح705639.555.53425527181440طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة احمد حماده امام ابراهٌم15476

ناجح75594056.537267.5321515.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة احمد صالح احمد صالح15477

ناجح79584058.538273.537171540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة احمد عبداآلخر احمد على15478

ناجح77.559.540593827434161440طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة ادهم حمدي تغٌان علٌوه15479

ناجح7859.54058.53927536171540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة ادهم سعٌد عبدالحمٌد فرغلى15480

ناجح79.560405839276.536181540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة الحسٌن نصرالدٌن فواز احمد15481

ناجح695940593826535181740طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة المعتصم باهلل احمد محمد احمد15482

ناجح7259.539.5573826630181740طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة بالل موسى احمد السٌد15483
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ناجح7958.54058.538.5274.537171740طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة حسام احمد مرعى السٌد15484

ناجح75.558405937269.5351816.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة حسن نور الدٌن حسن محمد15485

ناجح70.558.5405837.5264.5351516.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة زٌاد محمد احمد على15486

ناجح79604059.537.527637171640طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة سٌف سمٌر صدٌق عبدالعظٌم15487

ناجح8060406039.5279.5381815.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة ضٌاء الدٌن أسامه عمر حسن15488

ناجح75.558405834.5266341716.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة عبدالعزٌز رجب عبدالعزٌز عزالدٌن15489

ناجح7454.54054.531.5254.5331716.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة عبدهللا الهامى حسٌن محمد15490

ناجح79.559.54059.540278.5381716.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة عمرو محمد محمد امبابى15491

ناجح7959.5406039.527834171640طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة فارس اشرف عبدالفتاح احمد15492

ناجح7358.5406039270.534171540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة كمال بهاءالدٌن عثمان محمد15493

ناجح7859406039.5276.537181540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة محسن محمدمجدى موسى زوٌن15494

ناجح78.559.540603927735171540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة محمد احمد حسٌن محمد15495

ناجح7457.54055.539.5266.533161540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة محمد احمد لطفى على15496

ناجح68.557385234.525030171640طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة محمد السٌد عبدالغنى عبدالحافظ15497

ناجح806040604028038181740طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة محمد طاهر أحمد على15498

ناجح7859.539.559.537.527434181640طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة محمد عزالدٌن محمد ثابت15499

ناجح7959.54059.539.5277.5331716.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة مروان احمد عرابى محمد15500

ناجح7958405837.5272.536161640طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة مصطفى احمد محمد عبدالعال15501

ناجح8060406040280371716.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة مصطفى أٌمن حامد محمد15502

ناجح79.555.539.556.539270361716.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة مصطفً ناصر محمد طه15503

ناجح79.555.53958.539271.529161840طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة معاذ عبدالرحٌم حسانٌن عبدالرحٌم15504

ناجح79.559.5406040279321518.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة مهند احمد فتحى عباس15505

ناجح775940563726936151640طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة نورالدٌن حربى شاكر همام15506

ناجح77564056.537266.5331517.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة ٌوسف اٌمن محمد السٌد15507

ناجح77.557.5405738270341817.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة ٌوسف جمال الدٌن موسى السٌد15508

ناجح79.560406039.527936191740طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة اسراء احمد حسٌن محمد15509

ناجح79604057.539.5276361817.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة آٌه عبدالحمٌد مصطفى رجب15510

ناجح8059.54053.539.5272.535161840طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة بسمله احمد محمد جالل15511

ناجح806040594027934171740طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة جنة هللا السٌد محمود السٌد15512

ناجح78.559.54057.539.5275341716.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة حبٌبه محمد محمود السٌد15513

ناجح77.560405539.527235161640طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة رحاب احمد البدرى احمد15514

ناجح8059.5405539273.5381717.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة رحاب احمد مرعى السٌد15515

ناجح8058.5405540273.536171840طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة رحاب الحسٌنى السٌد خلف15516

ناجح80594059.540278.5381717.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة روان اٌمن محمد محمد15517
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ناجح806040604028038171940طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة روان رمضان عبدالمجٌد همام15518

ناجح78.56039.5604027833171940طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة روان محمد رفعت محمد15519

ناجح75.559.54055.537267.535161940طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة زٌنب هانى اسماعٌل احمد15520

ناجح77.560406039.5277371618.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة سلسبٌال مدحت محمد فهمى15521

ناجح79.560406040279.537161940طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة سندس نصر كمال عبدالرحمن15522

ناجح7957.538.554.536265.537161940طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة شهد عبدالظاهر على محمد15523

ناجح79.557.5405438269351519.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة شهد نعمان عبدهللا احمد15524

ناجح7859.5385136262.529171540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة فاتن خالد احمد سٌد15525

ناجح76.551.538.54835249.529162040طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة لما احمد مصطفى محمد15526

ناجح78.56039.55938.5275.5351719.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة مروه عزالدٌن محمد ثابت15527

ناجح7760406039.5276.5351719.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة مرٌم ابراهٌم عزٌزالدٌن ابراهٌم15528

ناجح7859.54059.537.5274.5371719.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة مرٌم عالءالدٌن محمد على15529

ناجح80604059.540279.5361619.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة ملك محمد صبره حمدان15530

ناجح80604057.539276.5361819.540طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة ملك ممدوح عبدهللا السٌد15531

ناجح806040604028034181840طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة منة هللا خالد محمود احمد15532

ناجح806040604028040181940طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة منه هللا بهاء الدٌن عبدالاله ابو ضٌف15533

ناجح786039.552.539.5269.529161940طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة نورهان محمد عاصم مصطفى15534

ناجح80604057.539.527736181840طماالجاحر االعدادٌة المشتركة الخاصة هاجر طلعت طه عبدالرحٌم15535

ناجح7859.54059.53927636161640طمااللغات التجرٌبٌة بطماابراهٌم عبد الرحمن عبد اللطٌف عبد الرزاق15536

ناجح796040604027938161740طمااللغات التجرٌبٌة بطمااحمد سٌد احمد حسن15537

ناجح76.5604056.53727033161740طمااللغات التجرٌبٌة بطماخالد جمال نجدى عبد الراضى15538

ناجح78574057.538270.5351616.540طمااللغات التجرٌبٌة بطماعمر محمد على محمد15539

ناجح77604059.539275.537121840طمااللغات التجرٌبٌة بطمامازن صالح حسٌن السٌد15540

ناجح806040603927939162040طمااللغات التجرٌبٌة بطمامحمد محٌى محمد مراد15541

ناجح775840603927434141740طمااللغات التجرٌبٌة بطمامحمود على بخٌت عبد هللا15542

ناجح7559.5405935268.534161640طمااللغات التجرٌبٌة بطمامروان محمود حسٌن احمد15543

ناجح8060405839277351416.540طمااللغات التجرٌبٌة بطمامنذر محمود ابو العز حسٌن15544

ناجح78603954.531262.534121640طمااللغات التجرٌبٌة بطماٌسى مٌالد ناجح لبٌب15545

ناجح78.559.540563426834161640طمااللغات التجرٌبٌة بطماأروى اٌمن بٌومى احمد15546

ناجح7859.54057.53927437181440طمااللغات التجرٌبٌة بطماأروى عبد السالم عثمان بكر داود15547

ناجح79.559.540604027938171740طمااللغات التجرٌبٌة بطمااروى محمد حفنى محمود15548

ناجح79.560406039.5279341515.540طمااللغات التجرٌبٌة بطماانجى عصام البدرى عبد الخالق15549

ناجح8059.5406039.527939171640طمااللغات التجرٌبٌة بطماانفال ممدوح فرغلى حسن15550

ناجح7458.5405430256.533161640طمااللغات التجرٌبٌة بطماسناء محمد احمد عثمان15551

(428)



ناجح78.5604055.539273381716.540طمااللغات التجرٌبٌة بطماشهد محمد محمود احمد15552

ناجح78.560405939276.535161740طمااللغات التجرٌبٌة بطمافاطمه الزهراء على احمد عبد العال15553

ناجح806040604028039161740طمااللغات التجرٌبٌة بطماكابر خالد عبد الاله عارف15554

ناجح79.560406039.527936161640طمااللغات التجرٌبٌة بطماملك على محمد عبد النعٌم15555

ناجح79604059.540278.539171740طمااللغات التجرٌبٌة بطمامنار وائل احمد على15556

ناجح8058.5405738273.537161740طمااللغات التجرٌبٌة بطمامنى مصطفى محمد هرٌدى15557

ناجح80594055.537271.535161640طمااللغات التجرٌبٌة بطمانغم رائد رأفت فرغلى15558

ناجح78.558.539.55834268.536171740طمااللغات التجرٌبٌة بطمانورهان ابراهٌم مصطفى على15559

ناجح70373254.530223.533181940طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاابراهٌم وائل ابراهٌم محمود الخطاط15560

ناجح7951.5396039.526937181940طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطااحمد اسامه محمد حسن15561

ناجح8060406040280381715.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطااحمد صالح السٌد خلٌفة15562

ناجح79594059.540277.540171740طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطااحمد محمد حموده حسن15563

ناجح78.559.5406039.5277.539181740طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطااحمد مصطفً احمد عبدالروؤف15564

ناجح73464049.530238.5301816.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطااسالم حجاب مصطفً السٌد15565

ناجح78.558.53959.537272.5371618.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاحمزه محمد حسن عبدالعزٌز15566

ناجح7958.538.559.538273.530.5181640طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطادومادٌوس اسحاق سامً اسحاق15567

ناجح7656.53859.53326333.5181740طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطادٌفٌد سعٌد كامل انٌس15568

ناجح78.559.540604027837181740طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطازٌاد محمود محمد محمد15569

ناجح7959.5405838274.536171740طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاعبد الرحمن محمد عمر سلٌمان15570

ناجح785639.558.536268351616.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاعبدالراضً محمد عبدالراضً الشطوري15571

ناجح7959.54059.539277341616.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاعبدالرحمن محمود محمد عبدالرحٌم15572

ناجح76.546.532.55730242.533181740طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاعمر عبد الناصر عبد العال السٌد15573

ناجح7859.53959.53727333181740طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاكرٌم عبد اللطٌف السٌد عبد اللطٌف15574

ناجح73.546.53658.533247.534171640طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامحمد احمد صالح احمد15575

ناجح80604059.540279.5391719.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامحمد احمد عبدالمنعم احمد15576

ناجح8060406039.5279.540181840طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامحمد اشرف محمد عبدالموجود15577

ناجح78.557.53358.531258.5361717.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامحمد خالد احمد مزٌد15578

ناجح7759.54058.537272381817.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامحمد صالح منصور ابراهٌم15579

ناجح78.559406039276.537181840طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامحمد عبد الغنً محمد عبد الغن15580ً

ناجح62.550.533.55635237.531171840طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامحمد على نورالدٌن جودة15581

ناجح79.560405940278.5381719.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامحمد محمود السٌد ابراهٌم15582

ناجح78.559.5405938275371819.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامحمد محمود سٌد مزٌد15583

ناجح806040604028031.5181740طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامكارٌوس القس كرٌاكوس نبٌل اسعد15584

ناجح78.558.539.55936271.533181840طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاهشام حماده ابو الفضل بخٌت15585
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ناجح7457.5395730257.535161940طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاٌوسف احمد جابر عبد العال15586

ناجح796040593827637181940طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاٌوسف جمال الوردانى السٌد15587

ناجح77.559405935270.5371818.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاٌوسف علً حلٌم علً ابوسراج15588

ناجح78.559.54059.538275.5361918.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطااروى اسامه محمد عبدالرحمن15589

ناجح806040553627137181740طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطااسماء عبدالناصر السٌد عبدالعزٌز15590

ناجح8060406039.5279.537191940طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطااالء حسن على عمر15591

ناجح8059.54059.53927831.51818.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاجوٌا شرٌف كمال بشرى15592

ناجح71.559.54055.531257.532.5182040طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطادمٌانه ناٌر فؤاد نخله15593

ناجح78.559.540593627338182040طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطارنا عدنان محمد عبد الكرٌم15594

ناجح7859.5406040277.5361819.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطازهوه محمد احمد عبدالعزٌز15595

ناجح78.5604058.53927636181940طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاسما محمد عبد اللطٌف ابراهٌم15596

ناجح78.56038.558.535270.5381818.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطافاطمة محمد احمد محمد15597

ناجح7857405933267331818.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامروه احمد السٌد عبدالرحٌم15598

ناجح806040563927538181940طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطامرٌم محمد احمد حسن15599

ناجح78.559.54055.538271.5371919.540طهطاااللغات التجرٌبٌة  بطهطاهاجر هشام عبد العزٌز فهم15600ً

ناجح745840604027235181640جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةاحمد امجد احمد بخٌت15601

ناجح80604059.539.527936151740جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةاحمد حسنى محمد السٌد15602

ناجح7658405739.5270.5351816.540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةاحمد كمال محمد احمد15603

ناجح76.560405939.5275371716.540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةاحمد مصطفى محمد حسٌن15604

ناجح71.557.540593926739171640جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةاسالم هانى احمد محمد15605

ناجح8060406040280401719.540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةعبدالواحد جمال محمود15606

ناجح75.560405838271.5381616.540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةمحمد على تعلب معوض15607

ناجح77.5604059.539276381717.540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةمحمد مصطفى محمد محمد15608

ناجح806040604028037171540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةمصطفى عبدالجواد ابوعلى حسان15609

ناجح80604059.539.527938171640جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةاالء حسن محمد محمد15610

ناجح78563958.536267.5371716.540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةاٌه حسنى محمد السٌد15611

ناجح8060406039.5279.540181840جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةبسمله عصام محمد احمد15612

ناجح74.556.534.54424233.536171540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةبسمله محمود عبدالرحمن احمد15613

ناجح77604059.539.5276391715.540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةبسمله حربى فهمى على15614

ناجح7758.539.559.538.5273331815.540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةرنٌم مطاوع عبدالرحٌم محمد15615

ناجح7459.5395639267.537171840جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةرٌناد حسٌن محمد محمد15616

ناجح806039.559.539.5278.538171640جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةسارة فوزى فؤاد احمد15617

ناجح806039.556.54027633171540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةشروق محمد عبدالحفٌظ احمد15618

ناجح806040604028040182040جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةشهد اسماعٌل عبدالحفٌظ احمد15619
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ناجح7757.5405638268.537171540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةمنار محمد احمد عبدالعال15620

ناجح80604059.540279.5401715.540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةمنار هاشم السٌد ابراهٌم15621

ناجح806040604028037181540جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةنورهان جمال ابراهٌم محمود15622

ناجح79.560405739275.535171640جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةنورهان محمد شبتة الحمد الدٌب15623

ناجح77.55538.556.539266.533171740جهٌنهاللغات الرسمٌة بجهٌنةهدٌر احمد عمر محمد15624

ناجح45.531.526.53120.515524161337طهطاانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةحازم رمضان خلف عبد الاله15625

ناجح75.558.539603827138171640اسٌوطوافد اسٌوطعبد الرحمن مصطفى على احمد15626

ناجح7859.5406039.5277381717.540اسٌوطوافد اسٌوطمحمد جمال سٌف عوض15627

ناجح58.546.5355835233381817.536اسٌوطوافد اسٌوطمحمد حمدى عبد الحمٌد احمد15628

ناجح6138.531.548.532211.5361615.540اسٌوطوافد اسٌوطمنار حسن فراج عبد السالم15629

ناجح48.539.52437.528177.532161032طهطااعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنكرٌم محمد حسن انور15630

له دور ثان29.516137772.51667.520طهطاطهطا االعدادٌة الجدٌدة بناتسندس محمد احمد محمود15631

ناجح734636.54335233.534.515.51437طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىمحمد احمد عبد الرازق ابو القاسم15632

ناجح67363252.531218.535161235جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةبدور محمود محمد مصطفى15633

ناجح735634.553.537.5254.5361613.535جهٌنهجهٌنة الشرقٌة االعدادٌة المشتركةرضوى عوض هللا السٌد احمد15634

ناجح4634263425165241300طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد اٌمن محمد عوض16300

ناجح48.53225.53426.5166.5251000طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد حسن ٌونس حسن16301

ناجح6037263426.5183.5281400طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد على محمد محمد16302

ناجح583625.532.527.5179.5261000طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمااحمد قناوى عبد الرزاق خلٌفه16303

ناجح74.53926.538.536214.5311700طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماادهم جابر على جابر16304

ناجح52.53526.53428.5176.5271300طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماالبدرى هشام البدرى محمد16305

ناجح4333.524.53327161201400طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماالسٌد محمد سلٌمان زوٌن16306

ناجح45.53625.533.525.5166261200طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماجالل مظهر موسى محمود16307

ناجح56.531.526.53224.5171261400طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماحسام محمد على الخطٌب16308

ناجح56.536.525.534.527180281500طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماخلف عبد الجابر محمد ابو الحسن16309

ناجح49.53126.532.525.5165251300طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمازٌنهم محمد على احمد16310

ناجح45.5342631.520.5157.5241200طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماعلى السٌد على هرٌدى16311

ناجح5734.527.53326178251500طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماكمال صفوت مٌخائٌل قلٌنى16312

ناجح51.537.524.533.525172231300طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمد محمود محمد سلٌمان16313

ناجح48.537283424171.5241400طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامحمود محمد عبد الغنى عبد الواحد16314

ناجح66.53834.542.523204.5281700طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطمامصطفى محمد مصطفى عطٌه16315

ناجح57332633.527.5177221300طماصالح سالم االعدادٌة بنٌن بطماهشام فاروق سعد عبد العال16316

ناجح5942303723.5191.5281700طماطما االعدادٌة بناتالشٌماء احمد حسن محمد16317

ناجح44.53621.53321.5156.5281700طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماابانوب خلف لطفى حناوى16318
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ناجح58362237.524177.5291700طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماالبدرى محمد البدرى شحاته16319

ناجح50.531.520.535.521159241700طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماحامد محمد محمود توفٌق16320

ناجح5435.522.53520167281700طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماكٌرلس مدحت كرمى مٌخائٌل16321

ناجح47.53422.53320.5157.5281700طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطمامصطفى طلعت عبد الرزاق محمد16322

ناجح50.5352233.521162291600طماالساحل االعدادٌة المشتركة بطماٌسى فؤاد جاد بولس16323

ناجح463626.54227177.5301500طماسالمون االعدادٌة المشتركةعمر محروص عمر عبد القادر16324

ناجح4647.526.54332.5195.5321400طماسالمون االعدادٌة المشتركةمحمد عبده عبد الاله محمد16325

ناجح80604059.539278.5331400طماسالمون االعدادٌة المشتركةأمٌره عبدالرحمن محمود عبدالرحمن16326

ناجح62.53926.54630204331500طماسالمون االعدادٌة المشتركةمٌرفت كمال محمد السٌد16327

ناجح77.558.53859.539272.5331500طماسالمون االعدادٌة المشتركةندى عاصم كمال بٌومى16328

ناجح5853.53045.531218301600طماالحما االعدادٌة المشتركةالسٌد على احمد محمدٌن16329

ناجح76584058.539271.5351400طماالحما االعدادٌة المشتركةجهاد ابوالعال البدرى حسن16330

ناجح55.54822.538.524.5189321500طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىأمٌرة  نصر محمد أحمد16331

ناجح65.54927.551.533.5227321600طماجزٌرة طما القدٌمة للتعلٌم االساسىحسنٌه سٌد محمد السٌد16332

له دور ثان00.504.505261200طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة احمد خلٌفة محمد شبٌب16333

ناجح703525.540.521192291400طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة سندس محمد جاد الكرٌم محمد16334

ناجح7037.536.547.524215.5331600طما(البنٌن فقط  )الشهٌد محمود عبد الوهاب بقاو غرب االعدادٌة المشتركة شهٌره رجب محمد شعبان16335

ناجح7557.5405637.5266371600طماالشوكا االعدادٌة المشتركةاٌمان رجب صابر عطٌفى16336

ناجح45.532.53333.520.5165331600طماالشوكا االعدادٌة المشتركةساره حمٌد رضوان حمٌد16337

ناجح42302132.520145.5301000طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةسامى حمدى سامى منصور16338

ناجح46.53021.538.521157.5331700طماكوم العرب االعدادٌة المشتركةوالء الحسٌنى محمد بدوى16339

ناجح42.5342737.522.5163.5271700طماالشٌخ عمار االعدادٌة المشتركةاحمد عزت عبد الرحٌم عبد اللطٌف16340

ناجح55.531.524.53721.5170281600طمامشطا االعدادٌة بناتاالء عطٌه علً عبدهللا16341

ناجح45352146.522169.5311600طمامشطا االعدادٌة بناتفوزٌه ٌكن الدرمللً جاب هللا16342

ناجح53.537.527.531.521.5171.5291600طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  حسام حسن سلمان احمد16343

ناجح4234273323.5159.5261400طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  عبد الباسط ابو القاسم عبد الحمٌد مصطفى16344

له دور ثان000000201000طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد خالد عمر بكر16345

ناجح5231.524.533.522163.5321400طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  محمد كرم عزت مهران16346

ناجح43.531.525.532.524157281300طماعبد الستار فهمى االعدادٌة بنٌن بمشطا  مهدي عمر حسن مهدي16347

ناجح40.53225.530.523151.5271300طماالعزبة المستجدة االعدادٌة المشتركةمحمود رمضان محمد حسن16348

ناجح7549.53857.538.5258.5331300طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاحمد محمد عبدالعزٌز احمد16349

ناجح4935.53748.533203311500طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةاسالم مؤمن ابوزٌد احمد16350

ناجح69.5453951.537.5242.5341400طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةدعاء منصور شٌبه امٌن16351

ناجح48.53435.542.534194.5261300طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةكوثر سٌد حسٌن محمد16352
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ناجح4030203020140201000طماالعتامنة االعدادٌة المشتركةندا عمر محمود احمد16353

ناجح49.53634.542.536198.5291300طماالعتامنة تعلٌم االساسًاحمد حامد محمود حسن16354

ناجح444035.54635.5201271400طماالعتامنة تعلٌم االساسًمحمود عبد الناصر احمد سلٌمان16355

ناجح47.536.524.539.520168291300طماالواقات االعدادٌة المشتركةاحمد خالد احمد محمد16356

ناجح54.5382539.524.5181.5321300طماالواقات االعدادٌة المشتركةاحمد محمد ابوزٌد همام16357

ناجح4240.525.535.525168.5291300طماالواقات االعدادٌة المشتركةاحمد محمد احمد احمد16358

ناجح4136.52536.522.5161.5271400طماالواقات االعدادٌة المشتركةسٌد محمود محمد بخٌت16359

ناجح4634.521.536.524162.5281300طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدهللا سٌد احمد ابوالسعود16360

ناجح4030203020140201000طماالواقات االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالحمٌد عبدالاله محمد16361

ناجح45.533.521.535.521157291200طماالواقات االعدادٌة المشتركةكرٌم احمد احمد ابراهٌم16362

ناجح52.539.520.54124177.5291500طماالواقات االعدادٌة المشتركةام كلثوم محمود عارف حب النبى16363

ناجح48.5342937.530.5179.5271400طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةحمادة عادل محمد ٌحٌى16364

ناجح55.53331.54232194271300طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحمد احمد محمد سٌد16365

ناجح55.53427.54331191291500طماالهٌشة االعدادٌة المشتركةمحمد ٌاسر محمد ٌحى16366

ناجح5743.5253725.5188301500طماالمدمر الجدٌدة االعدادٌة المشتركةاٌمان حسن عبد الرحمن عمر16367

ناجح58.534.524.536.521.5175.5301600طماالشهٌد حمدى محمد احمد االعدادٌة المشتركة بالمدمرسمر عبدالجواد محمد سٌد16368

ناجح49.54428.55334209401500طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةحسن حفنى محمود حسٌن16369

ناجح4341274324178301500طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمد عزت فتحى رشوان16370

ناجح45.539273926.5177301500طماالتل الزوكى االعدادٌة المشتركةمحمد ٌسرى على محمد16371

ناجح58453041.527201.5321400طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنابانوب حلٌم بخٌت شحاته16372

ناجح61.54736.558.531234.5271200طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌناحمد عبدهللا مرزوق محمد 16373

ناجح57.54736.55728226301400طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌناحمد عطٌه محمود احمد 16374

ناجح5546324327203261200طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنجرجس عبدالمسٌح خلف هللا مخائٌل 16375

ناجح52.545.53344.527202.5261200طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنجون هانى نظٌر نسٌم 16376

ناجح55.54932.543.526.5207321400طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنحسن امان على احمد16377

ناجح5545314326.5200.5291400طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنرامً منصور عبٌد عطٌه16378

ناجح51.544.5314326.5196.5281300طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنرضوان احمد سالم ابو على16379

ناجح54.544.530.54427200.5311300طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعبٌد منصور عبٌد عطٌه16380

ناجح574630.54326.5203311500طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنعلى سٌد محمد عوٌضه 16381

ناجح5245.53044.527199291400طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنماجد داود وهٌب ٌسى 16382

ناجح48.5463242.526.5195.5281300طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمارٌو صموئٌل عزمى شفوق16383

ناجح58.548.5324326.5208.5321400طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنماٌكل عاطف شوقى شاروبٌم 16384

ناجح56.546.529.540.526.5199.5301400طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالرحمن محمدٌن احمد 16385

ناجح5845.5314426.5205301200طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمود حسٌن احمد عثمان 16386
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ناجح52.54733.543.527.5204301400طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمحمود زكرٌا محمود عبدالجواد 16387

ناجح4845.531.54327195291300طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمصطفى احمد عطٌه رمضان 16388

ناجح55.54330.54424.5197.5291300طمامجمع ام دومة االعدادٌة بنٌنمندى ابراهٌم شوقى شفوق16389

ناجح47.536.52334.524165.5251400طماام دومة االعدادٌة بناتشرٌفه سٌد عطٌه بخٌت16390

ناجح5734.52637.530185301400طماام دومة االعدادٌة بناتنهى حمدان على احمد16391

ناجح45.538333930185.531.51300طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةابانوب مسعود عجبان شحاته16392

ناجح42.54029.539.529180.5301300طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاحمد محمد سلمان محمد16393

ناجح42.545.52938.529184.5341300طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاحمد مصطفى سعٌد عبد الرحٌم16394

ناجح42.5422938.528.5180.5351200طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةاالمٌر عبد الحافظ عبد العال احمد16395

ناجح4242.529.539.527180.5301200طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةبالل حامد عبد الفضٌل بكر16396

ناجح4641.5303628181.5321200طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةسامح منٌر خلف حكٌم16397

ناجح42.54227.53929.5180.5311400طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن احمد محمود احمد16398

ناجح4540304030185331300طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةكٌرلس نبٌل توفٌق موسى16399

ناجح51493141.528.5201281300طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةٌاسٌن جمال احمد محمد16400

ناجح6147.5354532.5221351400طمانزلة الدوٌك االعدادٌة المشتركةجاكلٌن مسعود معوض بشاى16401

ناجح6944.537.551.533235.5321700طمااالغانة االعدادٌة المشتركةرحمه احمد سٌد محمد16402

ناجح66.544304029.5210321600طمااالغانة االعدادٌة المشتركةمٌاده امٌن عبدالوالى هاشم16403

ناجح5136264326182231400طماالقطنة للتعلٌم االساسىمحمد عبدالشافى زكى الدٌن محمد16404

ناجح59.53725.54326.5191.5251300طماالقطنة للتعلٌم االساسىٌوسف عصام محمد حرزهللا16405

ناجح7458354629242321500طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرامٌره حسٌن سلٌمان حسن16406

ناجح7454.5354927239.5341500طماالقرٌة االعدادٌة المشتركة بالدوٌرسامٌه محمد بكر محمد16407

ناجح71.5534057.535257301300طماالرٌاٌنة المعلق االعدادٌة المشتركةاسماء صبرى رشوان عبد الرحمن16408

ناجح55.5392134.522172321600طماالجباب االعدادٌة المشتركةدنٌا سٌد عبدالحلٌم رمضان16409

ناجح7655385739265341700طماالشهداء للتعلٌم االساسً بقرٌة التحرٌرمنار السنوسى سٌد حسانٌن16410

ناجح4948334935214321500طمامحمود ونان االعدادٌة المشتركةمحمد علً محمد عطٌة16411

ناجح41.531.531.54122.5168281400طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاحمد ابراهٌم احمد ابراهٌم16412

ناجح42.53434.54623180281600طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةافراٌم مرقص فهمى رمله16413

ناجح51.531.536.54623188.531.51500طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةامٌن اٌمن نجٌب حبٌب16414

ناجح44.531.534.539.521.5171.528.51500طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةبٌتر بشاى بخٌت بشاى16415

ناجح51.53435.541.524.5187291600طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةعادل مرٌد عٌسى مجلع16416

ناجح46.533.531.54221.5175281500طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةمحمد سعٌد حسن سٌد16417

ناجح5533344221.5185.5291500طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةاٌمان هدٌه ابراهٌم محمد16418

ناجح5835.534.542.521191.5281500طماالحدٌقة االعدادٌة المشتركةسونٌا عبدالرحمن على ٌونس16419

ناجح60.533.5373922.5192.5331400طماالمواطٌن للتعلٌم االساسً عالء سٌد سلٌمان سٌد16420
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ناجح57.537273928.5189301800طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب فاطمه كمال رمضان معبد16421

ناجح635134.54532225.5351800طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب خلٌفه خمٌس ابراهٌم حبٌش16422

ناجح7139.5304029.5210321800طماالشهٌد احمد ابو دومة االعدادٌة المشتركة بكوم غرٌب هندازه محمد حامد محمد16423

ناجح57.54023.53624181301600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد صالح بشاتى عبدالرسول16424

ناجح4944304021184301500طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد صالح محمود عبدالموجود16425

ناجح50.543.52638.522180.5271500طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد عبدالرسول عطٌة محمد16426

ناجح54.538.52641.526.5187311700طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد فوزي علً احمد16427

ناجح52.547284725199.5331600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمد مصطفى عبد الحمٌد حمٌده16428

ناجح57.54424.543.527196.5321600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناحمدي رشاد حجازي قبٌص16429ً

ناجح53302337.523166.5301500طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناسالم السٌد عبداللطٌف عبدالجلٌل16430

ناجح5843.53145.535.5213.5281700طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌناسماعٌل محمد محسن عبدالرحٌم16431

ناجح5230234123.5169.5301600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنالحسٌنً ناصر حسن عبدالعال16432

ناجح49.53023.54224169321700طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنالسٌد جمال السٌد جاد16433

ناجح51.540223821.5173311600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنالسٌد علً السٌد حسٌن16434

ناجح51.5482638.523.5187.5291600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنحسام علً احمد السٌد16435

ناجح55.53024.541.526177.5311600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنحسن ناصر حسن عبدالعال16436

ناجح59.546314427.5208321700طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنضٌاء عبدالرحمن احمد محمد16437

ناجح53.544.531.54524198.5321600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعمر سٌد محمد عثمان16438

ناجح504021.53321.5166301600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنعمر عطٌه عبدالنعٌم عبدهللا16439

ناجح48.543.5264023.5181.5281600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد بخٌت احمد عبدالمنعم16440

ناجح52.541.528.54321186.5301500طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمد عرفة الفولً السٌد16441

ناجح5344.529.543.524194.5301600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمود شعبان بخٌت عبدالعال16442

ناجح51.544.52540.525186.5301600طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمحمود محسن عبدالجواد محمود16443

ناجح51.54123.53625.5177.529.51500طهطاعمر بن الخطاب االعدادٌة بنٌنمٌنا فتحً بولس نصري16444

ناجح62.538344140215.5361600طهطاطهطا االعدادٌة بناتهبه محمود متولى محمد16445

ناجح41.54432.547.521186.5301800طهطااالسالمٌة االعدادٌة بنات بطهطا فاطمه فتحى السٌد احمد16446

ناجح49.535.5253520165301800طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاابو النصر محمد ابو النصر محمود16447

ناجح48.535253621165.5291700طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطااحمد رشاد محمود محمد16448

ناجح54.54927.541.523195.5361700طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاجمال جاد الكرٌم احمد اسماعٌل16449

ناجح50.547.5253422179301600طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاحسام ناصر حسن مناع16450

ناجح54.53833.542.523.5192291500طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعلى حسن على حسن16451

ناجح53413341.524192.5331600طهطااالزهراء االعدادٌة بنٌن بطهطاعمر محروس نور الدٌن على16452

ناجح56.534.522.53221166.5281700طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا  الرحٌم عبد على احمد دٌنا16453

ناجح775736.558.539.5268.5331700طهطاالزهراء االعدادٌة بنات بطهطا  العال ابو محمود احمد ندى16454
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ناجح57.54533.536.523195.5261600طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناحمد السٌد خلف عبدالحافظ16455

ناجح625132.533.534213311700طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌناسالم حماده السٌد عبدالرؤف16456

ناجح503732.536.523179271500طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنالبدرى ٌاسر التاٌب سنوسى16457

ناجح49.545353823.5191251600طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنالسٌد فرج السٌد احمد16458

ناجح42.540303623171.5251500طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنحسن عبدالعال حسن عواجه16459

ناجح444027.533.522167261700طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌنعلى زٌن العابدٌن على عبدالرحٌم16460

ناجح4236.526.535.522162.5221600طهطاساحل طهطا االعدادٌة بنٌننور عزت عبده عبدالجلٌل16461

ناجح41.53327.53325.5160.5341400طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة محمد حامد ابو ضٌف عبد الاله16462

ناجح473328.531.523163331500طهطاجزٌرة الخزندارٌة االعدادٌة المشتركة مٌنا ثروت عطٌة لوندي16463

ناجح4939.5273521171.5271400طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةاٌمن اشرف حسنً حلم16464ً

ناجح404025.53422.5162271500طهطاالسوالم االعدادٌة المشتركةسلٌمان احمد سلٌمان عبد االه16465

ناجح6440.532.54524.5206.5321700طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةالسٌد بخٌت السٌد مروان16466

ناجح664025.544.526202341600طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةحامد محمد حامد محمد16467

ناجح53.540.5324726.5199.5291600طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةشحاته حسن محفوظ عبدالمحسن16468

ناجح6739.535.54925.5216.5331700طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةضٌاء عبدهللا محمد محمد16469

ناجح6941325024.5216.5301700طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةعبدهللا عبدالشكور عطٌه مروان16470

ناجح62.5413245.524205301600طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةفتحى السٌد حسٌن محمد16471

ناجح63.540314424202.5291700طهطاالشٌخ زٌن الدٌن االعدادٌة المشتركةهند عصام عمر محمد16472

ناجح4433.527.53224.5161.5281400طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةبخٌت احمد محمود حموده16473

ناجح44313135.525.5167291400طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةحسن احمد كامل ابو الحسن16474

ناجح433025.533.521153241400طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةخلف محمد السٌد ابراهٌم16475

ناجح41.532.5303725166281400طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمحمود ابو دهب محمود احمد16476

ناجح42.5343135.524167311400طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةمصطفى العشرى عبدالعال عبدالساتر16477

ناجح5631.5303924.5181331500طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةبخٌته السٌد محمد السٌد16478

ناجح46.535.5303625173321400طهطاعرب بخواج االعدادٌة المشتركةرقٌة عبد العال عٌسً اسماعٌل16479

ناجح5754.5314738.5228311600طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنابراهٌم حسن جمال المصرى16480

ناجح64.551.533.54737.5234291600طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد بخٌت عبدهللا محمد16481

ناجح63.551.53446.533228.5291600طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد رفاعى سعد الدٌن16482

ناجح4642.530.54634.5199.5291600طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد عبد الباسط احمد عبد العال16483

ناجح4540.52844.525.5183.5261400طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد عبد العاطى عبد الكرٌم عبد العاطى16484

ناجح43363142.531183.5281400طهطااشطورة االعدادٌة بنٌناحمد على احمد محمد16485

ناجح43402741.525.5177301500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنالسٌد عبد الرحمن فهمى محمد16486

ناجح50.546.53144.535.5208281500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنجمال عبد الناصر حمد عبد العال16487

ناجح57.54934.54538.5224.5311500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنحسام حسن محمد احمد16488
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ناجح75.550354637243.5331500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنحسان على حسٌن احمد16489

ناجح4949.5334636213.5331400طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنحسنى حسن محمد احمد16490

ناجح49.552.5354637.5220.5331500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنخالد محمد احمد محمد16491

ناجح57.543.53049.531.5212311500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنصالح عبد النعٌم محمد عبد هللا16492

ناجح47452642.525185.5291600طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنضٌاء ابو المجد على محمد16493

ناجح54.552.5334938.5227.5341500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعبد الحفٌظ حسٌن محمد احمد16494

ناجح46.54631.54738209311500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعبد الرحمن السٌد درغام جاد الكرٌم16495

ناجح54.550.53545.537.5223331400طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعبده عمر احمد عمر16496

ناجح51.54833.54634213301500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعالء محمد خمٌس سلٌنى16497

ناجح51453045.533204.5311600طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعلى حسن عبد العال احمد16498

ناجح52.547314736213.5331500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنعماد عبد المجٌد عبد الواحد عبد الحمٌد16499

ناجح53.549.53146.529.5210311600طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنفتحى كامل الدٌن محمد محمد16500

ناجح70.557385037252.5301400طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد بخٌت محمد ابوضٌف16501

ناجح54.55132.547.536221.5311600طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد عبد هللا محمد محمد16502

ناجح40493345.536.5204321500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد عبدالعال محمود عبد العال16503

ناجح55.551.5324535.5219.5321500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمحمد على احمد على16504

ناجح52.54232.540.532.5200301500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمدحت سمٌر عبد الحفٌظ السٌد16505

ناجح525131.545.532212321500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمصطفى محمد احمد امام16506

ناجح52.548.530.541.528201321600طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنمصطفى محمد خمٌس سلٌنى16507

ناجح49.54430.54535.5204.5311600طهطااشطورة االعدادٌة بنٌننادر احمد طه محد16508

ناجح48443043.532197.5321500طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنهانى على السٌد داوود16509

ناجح52.5412444.533.5195.5321400طهطااشطورة االعدادٌة بنٌنهشام عمر على محمد16510

ناجح61.552.528.546.536225311700طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىأسماء خالد علً محمد16511

ناجح57.551.53052.534.5226311700طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىشروق حمدى محمد ابراهٌم16512

ناجح625332.55137.5236301700طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىشرٌن عبدالحلٌم السٌد السٌد16513

ناجح62.551.5325136233321700طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىعزه ابراهٌم عبد العلى ابراهٌم16514

ناجح625231.553.535.5234.5311700طهطامجمع شطورة للتعلٌم االساسىفٌروز محمد عبده محمد16515

ناجح59.556344726222.5331600طهطاشطورة االعدادٌة بناتبسمة جمال محمد حمزة16516

ناجح59.554334725218.5291600طهطاشطورة االعدادٌة بناتعزة عبدالصبور محمود احمد16517

ناجح554830.54424.5202281600طهطاشطورة االعدادٌة بناتمنار علم الدٌن عمر احمد16518

ناجح45.547324628.5199291700طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةسالمه بخٌت محمد احمد16519

ناجح5258.535.557.537240.5351700طهطاكمال الداخلى االعدادٌة المشتركةرندا رشاد احمد عبد الجابر16520

ناجح54462742.528197.5291600طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاحمد فتحى احمد عثمان16521

ناجح40402636.526168.5281500طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقاسالم ناجح على حسانٌن16522
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ناجح5444284320189201600طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقمحمد البدراوى عبدالرحمن احمد16523

ناجح7256324931240331600طهطااالشهٌد عبد الحافظ االعدادٌة المشتركة بالخزندارٌة شرقهناء عبدالبارى ابوزٌد احمد16524

ناجح4847.5335027205.5321600طهطاالشهٌد سالمان االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن هارون زكى محمد16525

ناجح5033233220.5158.5291400طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن صالح السٌد عبد الرحمن16526

ناجح4533.5223120.5152251500طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن عادل رشاد عل16527ً

ناجح523622.532.521164251700طهطاابنهو االعدادٌة المشتركةمحمود عبد الناصر محمد قبٌص16528ً

ناجح62.537.535.547.529.5212.5321700طهطابنهو االعدادٌة الثانوٌة المشتركةاالمٌره احمد عبدالاله محمد16529

ناجح643228.537.527.5189.5331700طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةعبد الرحمن السٌد عرفة اسماعٌل16530

ناجح6234243423.5177.5321600طهطابنى عمار االعدادٌة المشتركةمحمود السٌد محمد هاشم16531

ناجح624323.54123192.5321500طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاابراهٌم صالح البدرى شحاته16532

ناجح634523.53924.5195331400طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجامحمود عبدالسمٌع عبدالاله السٌد16533

ناجح6547.5304525.5213301500طهطامحمد عبد الجواد االعدادٌة المشتركة ببنجاصفاء شحاته فوزى مهنى16534

ناجح60.53432.544.524.5196331700طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةعبدالرحمن حسنً حسانٌن محمد16535

ناجح52312741.521.5173321600طهطانجع حمد االعدادٌة المشتركةٌاسٌن محمد عوض مطاوع16536

ناجح49.53624.537.528175.52912.500طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد محمد احمد محمود16537

ناجح5435.53033.527180321600طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاحمد نبٌل علً محمد16538

ناجح47.5353033.528.5174.5321400طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىالسٌد احمد دسوقً ابراهٌم16539

ناجح47.536263320.51633110.500طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىاٌهاب خلف محمد منازع16540

ناجح4842.5304633199.5321500طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىخلٌفه محمود خلٌفه حجازي16541

ناجح51.539.5253920.5175.5311400طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىسالم خلف محمد محمد16542

ناجح57.54330.538.525.5195311600طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىعلى محمود محمد عارف16543

ناجح40442837.527.5177311600طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىعمرو خلف محمد احمد16544

ناجح4644253929183321500طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمد عالء عبد الرحٌم محمود16545

ناجح4740243828177301300طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمحمود احمد محمد ٌوسف16546

ناجح474028.537.529.5182.5311300طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمصطفً محمدٌن عبد هللا محمدٌن16547

ناجح51.534.5303222170291700طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىرانٌا جمال عبد العزٌز محمد16548

ناجح54.538.526.53622177.5271300طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىرحمه محمد احمد السٌد16549

ناجح684532.53733215.5331500طهطاالقبٌصات للتعلٌم االساسىمنار السٌد محمد محمود16550

ناجح59.5353235.527.5189.5351700طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةتوماس عاطف فوزي قلدس16551

ناجح493532.537.527181341500طهطامرزوق ابو نجلة االعدادٌة المشتركةمحمد مصطفى محمد حسن16552

ناجح7353.537.55236252341500طهطاالصوالح االعدادٌة المشتركة مصطفى عبدالحى محمد ٌحى16553

ناجح5333273622171321600طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةبوال مٌخائٌل نصار حرب16554ً

ناجح4931.524.533.520158.5311400طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعبدالوهاب حمدي عبدالوهاب عل16555ً

ناجح47.53424.53320159331600طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةعلً حسن ادرٌس عبد العزٌز16556
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ناجح48.535.525.53521165.5321500طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةمحمد حسٌن محمود محمد16557

ناجح52.539.5284021.5181.5341600طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةٌوسف محمود ربٌع عبدالحمٌد16558

ناجح75542948.536242.5371600طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةاسراء محمد عٌسً تمام16559

ناجح765534.550.531.5247.5361600طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةسهام محمود احمد عل16560ً

ناجح6445284725209351600طهطابنى حرب االعدادٌة المشتركةشروق محمد محمود عبدالاله16561

ناجح67.540.535443221927.51600طهطانجع شانودى االعدادٌة المشتركةفٌوال عماد مورٌس حبٌب16562

ناجح73.552.539.55634255.5351600طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةأغابى النص عبدالسٌد حنا16563

ناجح72574051.534254.5321500طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةأمٌره حسنً ٌونس دروٌش16564

ناجح6938.5313834.5211371500طهطاخلوة محفوظ االعدادٌة المشتركةمحمد عوض سٌد عمر16565

ناجح44.5362730.520158301700طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةالسنوسى محمد السنوسى محمد16566

ناجح44.53626.531.520158.5291600طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةمحمود محمد عبدالقادر احمد16567

ناجح75563658.536261.5361400طهطانزلة القاضى االعدادٌة المشتركةرحمه ماهر ابو عوف ابراهٌم16568

ناجح4436.522.530.520153.5291400طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاسالم ضاحى محمد ابراهٌم16569

ناجح49.532.522.53120155.5241100طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاٌلٌا مجدى بخٌت عطوان16570

ناجح50.533.52331.520158.5301300طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةخلٌفه محمد خلٌفه سلٌمان16571

ناجح55352633.520169.5341400طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةعامر عبدالناصر بخٌت عل16572ً

ناجح4335.5223320.5154281200طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةمصطفى سٌد مقلد عطٌه16573

ناجح5034.52631.520.5162.5211000طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةٌوسف مجدى بخٌت عطوان16574

ناجح47.53322.53321.5157.5271300طهطاالجبٌرات االعدادٌة المشتركةاسماء عبدالحفٌظ حسن عبدالحافظ16575

ناجح41.533.52430.520149.5321000طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةابراهٌم كمال سٌد حماد16576

ناجح42.530.52331.520.5148321400طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةاحمد اٌمن على صالح16577

ناجح403122.53420.5148271300طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةمحمود محمد احمد فاهم16578

ناجح62.5463136.522198361500طهطاابراهٌم السنكة االعدادٌة المشتركةهاجر صالح احمد احمد16579

ناجح4943253422173321600طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة احمد عزالدٌن حسن عمران16580

ناجح433721.532.521155271300طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اسامه محمد بدرى عبدالكرٌم16581

ناجح43.53522.535.521157.5271300طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة جرجس عطٌه عدلى متى16582

ناجح43.53925.53421163261800طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة رومانى لطٌف رٌاض بشاى16583

ناجح5131.5253924.5171311500طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة شعبان محمد سعد احمد16584

ناجح4033.521.538.521.5155321700طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة عبداللطٌف محمد عبداللطٌف على16585

ناجح4030203020140201000طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة عبدالمنعم محمود محمدٌن احمد16586

ناجح4030203020140201000طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة كرٌم عبدهللا مناع زغابى16587

ناجح44.53321.54024.5163.5311500طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد ابوخرص احمد سٌد16588

ناجح6136.523.54225.5188.5311700طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد صالح رمضان عبدالجواد16589

ناجح6232.5244125.5185301500طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد طارق عبدالقادر عبدالاله16590
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ناجح46.533253726167.5341700طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد عٌسى محمد عٌسى16591

ناجح46.532244022164.5331700طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد ممدوح محمود على16592

ناجح563327.538.525.5180.5321700طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمد هالل خلف حسن16593

ناجح473426.540.525.5173.5321700طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمود خلف عبدالعلٌم عبدالرحٌم16594

ناجح44.534.521.54123164.5331500طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمود خمٌس سٌد على16595

ناجح41.532.521.54025.5161341600طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة محمود ٌاسر محمود سٌد16596

ناجح55.53124.54125.5177.5351600طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مصطفى عبدهللا على عبدهللا16597

ناجح50.534.523.540.523172291700طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مٌنا ممدوح عدلى متى16598

ناجح46.5302436.525162321700طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ٌاسر عمران داود هاشم16599

ناجح63.53224.54027.5187.5341600طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة اٌه جالل احمد ابراهٌم16600

ناجح64.532.5263925.5187.5361700طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة تهانى صالح عارف محمود16601

ناجح53.537284728.5194381500طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة منار عزالعرب محمد اسماعٌل16602

ناجح553725.542.522.5182.5311600طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة مهرائٌل كرمى صبحى سلٌمان16603

ناجح66.53831.54526207361700طهطاالجرٌدات االعدادٌة المشتركة ندا ضاحى بخٌت عبدالعاطى16604

ناجح4534.523.532.521.5157361600طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاحمد عزت عبدالنعٌم احمد16605

ناجح48.533.52433.525.5165361800طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةاٌهاب حسن سٌد حسٌن16606

ناجح563324.534.527175401800طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةزاٌد احمد سٌد مسعود16607

له دور ثان3.52.512.5110.5301500طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةعصام خالد عبد السمٌع عبد اللطٌف16608

له دور ثان4.52.52.53.50.513.5291500طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةكٌرلس وارد راضى نصحى16609

ناجح69473246.531225.5321700طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمارٌو عاصم رمزي مسعد16610

ناجح4231213120145361500طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمحمد عبدالمحسن على عبدالرحمن16611

ناجح5035.524.53420.5164.5361700طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةمصطفى محمود خلف قرنه16612

ناجح4331.521.53420150281500طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةواصف مراد بارح نخلة16613

ناجح4533.521.53320.5153.528.51500طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةسومة مرٌد بخٌت جندى16614

ناجح48402233.520163.5341700طهطاالصفٌحة االعدادٌة المشتركةنجوى شحاتة عبد البدٌع عبد الرحٌم16615

ناجح43.5382130.521154311600طهطانجع عبادة للتعلٌم االساسىمحمد احمد خلف محمد16616

ناجح50423143.526192.5351500طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاحمد حسٌن حسن عمار16617

ناجح544531.54826.5205361700طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاسامه عبد الناصر ابراهٌم عبد العال16618

ناجح4745.5294823192.5361700طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاسالم محمد عبده احمد16619

ناجح69.548.53351.528.5231361700طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةسٌد نورالدٌن سٌد ابراهٌم16620

ناجح56.548.5335330221381700طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعلً رضوان احمد ابراهٌم16621

ناجح75.55339.55735260381700طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةعمار قرنه ابو ضٌف محمد16622

ناجح404327.54725182.5301700طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد احمد سٌد احمد16623

ناجح4140263722.5166.5321400طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمحمد عبد الناصر شحاته سٌد16624
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ناجح4141264122171321500طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمصطفى محمد عكاوى قرنه16625

ناجح7653.537.559.539.5266331700طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةالهام رأفت فاٌز حكٌم16626

ناجح7249.5344732234.5361700طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةاٌات تمام احمد مهران16627

ناجح73.5483148.528.5229.5361700طهطااحمد عبد الرؤوف عثمان االعدادٌة المشتركة بنزلة عمارةمروه عرفات خلف سٌد16628

ناجح7241385537243371400جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاسماء احمد عبد الغفار عبد الهادى16629

ناجح573224.542.524180331500جهٌنهنزلة على االعدادٌة المشتركةاٌة محمود هارون احمد16630

ناجح68453746.529225.5371600جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمد فرج عبدالرحٌم حجازى16631

ناجح56.5402038.527182361600جهٌنهالطلٌحات االعدادٌة المشتركةمحمود أحمد حمد هللا خلٌفة16632

ناجح73.55136.55538.5254.5381600جهٌنهعنٌبس االعدادٌة القدٌمة المشتركةأكرم على موسى احمد16633

ناجح7655.53848.538256391800جهٌنهنزة البحرٌة االعدادٌة المشتركةدعاء جمال الدٌن أحمد عبد الحافظ16634

ناجح56.547.5254227198381700جهٌنهنزة الهٌش االعدادٌة المشتركةاحمد عبد القادر عبد العظٌم الدرملى16635

ناجح5747304631211351700جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة حمام عنتر حمودة عبدالرحٌم16636

ناجح52.544.5304629.5202.5301600جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة صلٌب عبدهللا صلٌب قلدس16637

ناجح45.5423042.529.5189.5331700جهٌنهنزة الحاجر االعدادٌة المشتركة عٌد عبدالفضٌل محمد ابراهٌم16638

ناجح66.55135.55021224391700جهٌنهجهٌنة االعدادٌة المشتركة بنجع الشرٌفةعبدالباسط احمد الصغٌر بكري16639

ناجح413224.53020.5148361600جهٌنهنجع حمزة للتعلٌم االساسىاحمد حسنى عبد اللطٌف الصغٌر16640

ناجح5846.539.548.532224.5391600جهٌنهجهٌنة الغربٌة للتعلٌم االساسى ٌاسمٌن حسانٌن محمد حسن16641

ناجح49.540405034.5214351500جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌناحمد وزٌر احمد حسٌن16642

ناجح5039.53045.532.5197.5331800جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنعبدالباسط محمد محمود محمد16643

ناجح45.53630.54928.5189.5361500جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمد شعبان محمد محمد16644

ناجح62.54437.55836.5238.5361600جهٌنهمحمد فرٌد االعدادٌة بنٌنمحمود كمال السٌد محمد16645

ناجح57.537.539.55736227.5351700جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمحمد محمود احمد عبد الحمٌد16646

ناجح51.54037.555.532.5217331700جهٌنهالـ دوح للتعلٌم االساسىمحمود مصطفى محمد احمد16647

ناجح40302438.521153.5341700جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد ماهر محمود محمد16648

ناجح41352340.523.5163351700جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاحمد محمد خسن احمد16649

ناجح55322450.522.5184331400جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاسالم تونى خلٌفه محمد16650

ناجح53.545.528.55426207.5321500جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىاٌمن الضبع محمد حسانٌن16651

ناجح5742.5315126.5208301500جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىعادل جمال محمد حسٌن16652

ناجح6243.525.54828207311500جهٌنهنجع الضبع للتعلٌم االساسىكامل محمود محمد عبدالرحمن16653

ناجح63302043.528184.5331600جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةاسالم ذكى صابر احمد16654

ناجح57302047.528.5183321400جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةحمدى احمد ابراهٌم اسماعٌل16655

ناجح55.540.52749.524.5197351500جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةسالمة ابراهٌم احمد حسانٌن16656

ناجح6631265128202301600جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمد علً سعٌد محمد16657

ناجح583426.549.528.5196.5311400جهٌنهجهٌنة االعدادٌة القدٌمة المشتركةمحمود محمد محمد بكرى16658
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ناجح69.553.53850.527238.5351500جهٌنهخالد بن الولٌد االعدادٌة بناتشرٌن فتحى محمد عبد الرحمن16659

ناجح57.54535.557.528.5224301300جهٌنهعرب النقا االعدادٌة بنٌنسامح فاٌز ملٌكة حنا16660

ناجح6247365230227311500جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىصالح عادل عبدالواحد حسن16661

ناجح68.5473652.532.5236.5301500جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىكاظم السٌد عنتر محمد16662

ناجح66.549385431.5239291600جهٌنهنجع الجبل للتعلٌم االساسىنادر انور سعدالدٌن عمر16663

ناجح6449.536.55530235331700جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىحسام محمد محمود عمر16664

ناجح75.560405837.5271351600جهٌنهكوم الجرون للتعلٌم االساسىمصطفى خضٌرى محمد محمد16665

ناجح66493446.530225.529.51500طمارقى المعارف االعدادٌة بنٌنمٌالد لطفى جرجس بشاى16666

ناجح6633.5363722194.5351700طهطاالوطنٌة االعدادٌة بنٌنمحمد احمد محمد شحاتة16667
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