
ىعربىاالسمجلوسالمدرسةاالدارة ز النتيجةرياضيةحاسبفنيةدين2نشاط 1نشاط مجموععلومرياضياتهندسةجيىدراساتانجلي 
ناجح665531.516203632220.5181940202040احمد جمعة عىل ابراهيم101فصول الزعفرانة للتعليم االساسي اعدادىرأس غارب

ناجح40442010.520.53127162181840202040اسالم محمود عبدالعزيز عبد الهادى102فصول الزعفرانة للتعليم االساسي اعدادىرأس غارب

ف حفنز محمد103فصول الزعفرانة للتعليم االساسي اعدادىرأس غارب ناجح75.5513519203927227.5171940202040عبدهللا اشر

ناجح63492917203729207191740202040عىل محمود احمد محمد104فصول الزعفرانة للتعليم االساسي اعدادىرأس غارب

ز احمد105فصول الزعفرانة للتعليم االساسي اعدادىرأس غارب ناجح47.551211620.536.530186171840202040عىلي فهيم محمد االمي 

دور ثان19.519.528130.5181840202040غ284510عيد مطي  سالم هليل106فصول الزعفرانة للتعليم االساسي اعدادىرأس غارب

ناجح56.54626.51819.537.531197.5191940202040محمود جمعه محمود محمد107فصول الزعفرانة للتعليم االساسي اعدادىرأس غارب

ناجح48.54826.517203730190191840202040محمود جميل عوض رمضان108فصول الزعفرانة للتعليم االساسي اعدادىرأس غارب

ناجح4042259.520.53029166181840202040مروان وليد محمد احمد109فصول الزعفرانة للتعليم االساسي اعدادىرأس غارب

ي  هان خالد محمد طه110فصول الزعفرانة للتعليم االساسي اعدادىرأس غارب ناجح705130.516203632.5220191840202040مي 

ناجح66.55535.51520.535.531.5224191940202040وسام وائل سمي  محمد111فصول الزعفرانة للتعليم االساسي اعدادىرأس غارب

كةرأس غارب ناجح615737.528285629240.5181840192038احمد جمال عبدالوهاب عىل112السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ى113السادات االعدادية المشير ناجح70603930306033.5262.5181840172038احمد رضا محمود خضز

كةرأس غارب ز114السادات االعدادية المشير ناجح60593830295935251202040182038احمد عيد احمد حسي 

كةرأس غارب ناجح51533828255333.5228.5202040182038احمد محمد محمود محمد115السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح505534.527255234225.5202040192038احمد محمود صادق محمد116السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح605835.528305832243.5181840172038ادم صالح عبد السميع ادم117السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح565830.526295527226.5202040182038ادهم مبارك محمود محمد الصغي 118السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ز119السادات االعدادية المشير ناجح485530.524244832213.5201840192038اسالم طه محمد حسي 

كةرأس غارب ناجح66603626.52955.534.5252202040182038ايهاب اسماعيل احمد اسماعيل120السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح74603729305935265181840182038أحمد جمال سعد حامد121السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح60593425265133.5237.5202040182038بالل احمد محمود محمد122السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح645838.529265533.5249181840192038بالل محمد عبيد الضوى123السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب  الياس عبيد124السادات االعدادية المشير
ى
ناجح58594030306034251201840192038جورج رجاب

كةرأس غارب ز125السادات االعدادية المشير ناجح52553727.52552.529225.5182040182038جورج عاطف شكرى فلسطي 

كةرأس غارب ز126السادات االعدادية المشير ز احمد حسن حسي  ناجح53333720173724184182040192038حسي 

كةرأس غارب ناجح59434023254828218202040182038حمدى محمد عبدالرحيم شاكر127السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح473737.515183330184.5202040172038ديفيد مينا عدىل اسطفانوس128السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح68304016.51935.540213.5202040182038سيف الدين يوسف احمد احمد جمعة129السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب  حفنز130السادات االعدادية المشير
ز
يف احمد السوداب ناجح67534023275033.5243.5202040192038شر

كةرأس غارب ناجح663835.517254230.5212181840192038عبد الرحمن طه ابراهيم احمد131السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح68.5573826.52349.538251181840192038عبد الرحمن وليد عبد العاطي عىل132السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح61393425234837219201840182038عبد الرحيم محمد احمد ابراهيم133السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب  محمد عىل134السادات االعدادية المشير
ز
ناجح67423823285133231181840192038عبد هللا هاب

كةرأس غارب ناجح70544028295736257181840192038عبدالرحمن ابراهيم يوسف الصغي 135السادات االعدادية المشير



كةرأس غارب ناجح7760402728.555.540272.5181840192038عبدالرحمن احمد محمد سليمان136السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ي ابراهيم137السادات االعدادية المشير
ناجح52483926275336228182040192038عبدالرحمن عىلي مصطفز

كةرأس غارب  محمود حفنز138السادات االعدادية المشير
ز
ناجح64443726214735227181840182038عبداللة هاب

كةرأس غارب ز يونس139السادات االعدادية المشير ز امي 
ناجح55302912.52032.529175.5202040192038عبدهللا معير

كةرأس غارب ز عىل140السادات االعدادية المشير ناجح72493827255235246181840192038عىل محمد حسي 

كةرأس غارب ناجح654328.528305834228.5201840192038عىل محمد عىل محمد141السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح68442628295734229182040192038عمار ياش ابو الحسن محمد142السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ز143السادات االعدادية المشير ناجح72593729.52958.537263.5202040182038عمر احمد عىلي حسي 

كةرأس غارب ناجح77573529305939267201840192038عمر خالد عىلي النمر144السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح75573425.52853.538257.5181840182038عمر خالد قناوى محمود145السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح593831.519274630204.5201840192038عمر عبدالرحمن حسب هللا عبدالرحمن146السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح465130.518203837.5203182040192038عمر عىل سالمه مبارك147السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح765938.527275432259.5201840192038عمر محمد سمي  عبدالكريم148السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح50473218264432205201840182038عمر محمد عىل مصطفز149السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح755536.529295838262.5201840192038كريم سيد محمود سيد150السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح48503020224228.5198.5201840172038كريم عرفات محمد رفاىع151السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح645931.522285036240.5202040182038كريم محمد سعدالدين عبدالرسول152السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح475132.523254836214.5202040182038كريم محمد فكرى احمد153السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح68513724295338247202040192038محمد الراوى عبدالعزيز محمد154السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح60443530275736232182040172038محمد حسن محمود حسن155السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ز محمود محمد156السادات االعدادية المشير ناجح403432.517244130177.5202040182038محمد حسي 

كةرأس غارب ناجح725237.530295939.5260201840192038محمد رمضان محمود محمد157السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح76583929285738268202040182038محمد سعيد ضاىح سعيد158السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح624032.516.52036.533204202040182038محمد شحاتة حسن احمد159السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح61482619.52746.532213.5181840192038محمد عبد الاله سعد عجمي160السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ي محمد حمادي161السادات االعدادية المشير
ناجح66453620294937233201840192038محمد مصطفز

كةرأس غارب ناجح77603929295840274181840182038محمد يوسف محمد حسن162السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح403024.515173227153.5182040192038محمود سمي  سعد محمد163السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح44392421244530.5182.5202040182038محمود محمد محمود يوسف164السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ي كمال جاد165السادات االعدادية المشير
ناجح47403020.52747.532.5197202040172038محمود وصفز

كةرأس غارب ز احمد حسن166السادات االعدادية المشير  حسي 
ناجح503924.523285131.5196202040182038مصطفز

كةرأس غارب ناجح533827.525.52853.531.5203.5202040192038مصطفز محمد عبدالرحمن جادالموىل167السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح66493323285132.5231.5181840192038مصطفز محمد عطااللة عمر168السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح67563124.52751.535240.5182040192038مصطفز محمد محمد جاد الكريم169السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح42402722.52143.522.5175201840182038مصطفز محمد محمود احمد170السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ي محمد احمد محمد171السادات االعدادية المشير
ناجح58603025295429.5231.5181840192038مصطفز

كةرأس غارب ناجح46502819.53049.520.5194201840192038معاذ شعبان محمد احمد172السادات االعدادية المشير



كةرأس غارب ناجح60483127.53057.530226.5201840192038ياش ايهاب احمد مبارك173السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح645426.527.52956.524225202040192038يوسف ايهاب سيد حسن174السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح605731.522295135234.5181840182038يوسف محمد عبدالعاط بدوى175السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح56562925305539.5235.5202040192038يوسف محمد محمود عىل176السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح56492725305533.5220.5181840192038يوسف نض عاشور فهم177السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح66452819254425208202040192038اروى سيد عبد الستار حسن178السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب قت حسنز عبد الاله محمد179السادات االعدادية المشير ناجح77604029305940276201840192038اشر

كةرأس غارب ة عارف مصطفز رشيدى180السادات االعدادية المشير ناجح4531208273520151181840182038امي 

كةرأس غارب ناجح73604029305934.5266.5202040182038ايمان احمد عبد الرحيم حسن181السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح71604028305839268202040182038آيات حماده مصطفز عىل182السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح76543827295639263202040192038بسنت جهاد موريس عطاهللا183السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح70482723285139235182040182038تسبيح أحمد محمد اسماعيل184السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح67463316294537.5228.5202040182038تسنيم عماد الدين محمد نصارى185السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح64392015294436.5203.5182040192038تفر عالء صالح محمد186السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح543222.519.52746.533.5188.5202040182038جنه محمد السيد محمد187السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ي188السادات االعدادية المشير بى ز محمود مغي  ي حسي 
ناجح75563830306040269202040182038جنز

كةرأس غارب ز189السادات االعدادية المشير ناجح66372420.52949.532.5209181840192038حبيبة مبارك حسن حسي 

كةرأس غارب ناجح67493219294834.5230.5201840192038حبيبه وليد زعي  عبيد190السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح80594030306039278181840182038حسناء صالح عبدالسالم محمد191السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب  خالد عىلي النمر192السادات االعدادية المشير
ز ناجح77583928305838270182040192038حني 

كةرأس غارب ز فيصل ابوالحجاج مبارك193السادات االعدادية المشير ناجح71604028305839268202040182038حني 

كةرأس غارب ز بدري194السادات االعدادية المشير ناجح685330.521.53051.539242202040182038رحمة خالد حسي 

كةرأس غارب ناجح70482120.53050.535.5225202040182038رقية فتحي الصغي  بدوي195السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح715236.527275438251.5202040192038روان احمد محمد احمد196السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ف سيد عىل197السادات االعدادية المشير ناجح72604030306040272181840192038روان اشر

كةرأس غارب ناجح756038.530306040273.5182040192038روان محمد السيد جاد الرب حامد198السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح735937.530285839266.5201840182038روان يوسف محمود يوسف199السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح72584030306039269182040192038رؤى محمد فراج يس200السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح715637.529305937260.5181840192038سارة عبد الحكيم عىل احمد201السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح76563928305838267201840192038سارة ياش محمد رفاىعي202السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح75594029305940273182040192038سلم احمد عىل حسن203السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح76593929305940273181840182038سلمي سامر عبد الرحيم عطيه204السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح77604030306040277202040192038سلمي وحيد سيد عبدالرحيم205السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح76604029305940275181840192038سما صابر خليفة اسماعيل206السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ف محمود عىل207السادات االعدادية المشير وق اشر ناجح72604028.53058.539269.5201840192038شر

كةرأس غارب وق ضياء عبدالعزيز جاد208السادات االعدادية المشير ناجح76594029305940274182040192038شر

كةرأس غارب ف احمد محمود209السادات االعدادية المشير ناجح58.5523729295836241.5202040182038شهد اشر



كةرأس غارب  مغربى210السادات االعدادية المشير
ر
ناجح71584029305939267201840192038شيماء احمد دسوق

كةرأس غارب ز برىع211السادات االعدادية المشير  طه حسي 
ناجح62603829.53059.539258.5181840182038ضز

كةرأس غارب ناجح62544024.52448.538242.5181840192038عديله محمد احمد البدوى ابراهيم212السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ه213السادات االعدادية المشير ناجح70583523244733.5243.5202040192038غفران طه احمد محمد خي 

كةرأس غارب ناجح74593930306038.5270.5181840182038فاطمة احمد فهم عىل214السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح71603726.52955.538261.5201840192038فاطمة سيد محمد جاد215السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح45.5383312.52234.532183181840182038فاطمة محمد عاشور محمد216السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح50.5413520284836.5211202040182038فاطمه حمادة احمد مالك217السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح41.5523516.524.54128.5198202040182038ماريا ميخائيل زاهر عبدالقدوس218السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح60603522234539239202040192038مريم احمد شحات احمد219السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ف احمد محمد220السادات االعدادية المشير ناجح75523925.52954.539259.5182040182038مريم اشر

كةرأس غارب ناجح69.5544028.52553.536.5253.5202040182038مريم ايمن يونس احمد221السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح60.5523722234538232.5182040192038مريم ايهاب سيد حسن222السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ز223السادات االعدادية المشير ناجح60.5543725.52449.538239202040182038مريم عادل محمد امي 

كةرأس غارب ناجح62353512.517.53035197202040182038مريم عماد حسن احمد224السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ز احمد225السادات االعدادية المشير ناجح72583928.53058.539266.5182040192038مريم محمد االمي 

كةرأس غارب ناجح73594030295940271201840192038مريم محمود عبدالعظيم شفيق سعد226السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح78.5604030306040278.5202040192038ملك احمد عبدالعال محمد227السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح52514029.53059.536238.5181840182038ملك محمد محمد احمد228السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح49523729305935.5232.5202040182038ملك مصطفز فرج محمد229السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح69.55838.522.52547.537250.5202040182038ىم احمد محمد حسن230السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح41.5473820264638210.5202040182038ميادة محسن حامد محسن231السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح61.5523727.52956.536243202040192038ميسون صابر وهنى محمود232السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح69574028295740263182040192038ندا يوسف حامد عبدالرازق233السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح76563930255538264182040192038ندى ابوبكر عبدالعزيز ابوبكر234السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب دور ثان263021.54.51519.529126201840182038ندى سيد محمد حفنز235السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح76583829295837267182040192038هبة خالد سعيد محمد236السادات االعدادية المشير

كةرأس غارب ي دردير237السادات االعدادية المشير
ناجح61.5433319254434215.5201840192038هنا ايمن مصطفز

كةرأس غارب ز محمد مصطفز مصطفز238السادات االعدادية المشير ناجح60592911203134213201840192038ياسمي 

ناجح52402821153628184181938182040احمد ابوالحسن محمود احمد239عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ز حمزة ابو الحسن240عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح66413722.52446.530220.5201940182040احمد حسي 

ناجح71.5433724.52549.531232191940182040احمد عادل عىل خلف هللا241عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح70393621103124200191840182040احمد لطفز عىل عثمان242عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح71514026.53056.540258.5171840182040احمد يوسف عبدالسالم اسماعيل243عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ي محمد حمدان244عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب
ناجح79.5523926305640266.5181940182040اسالم مصطفز

ناجح65433821.52445.531.5223161840182040امام عالء الدين محمود محمد245عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ف أحمد سيد246عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح70413726.53056.534238.5181940182040أحمد أشر



ناجح75.5514030306039265.5181840182040أحمد أيمن عبداللطيف طلبة حسن247عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح76544030306039269191940182040أحمد سمي  أحمد عىل248عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ز249عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح76.5493830306039262.5201940182040أحمد محمد طلعت محمد شاهي 

ناجح73.5604027.53057.539270161840182040باسم ثروت ميالد يونان250عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح71.5533426234932.5240181940182040بالل عمرو محمد مراد251عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

 سعيد252عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب
ر
ناجح73564030275739265181940182040جرجس مختار شوق

ناجح43502820274729197181940182040حسام عالء الدين عبدالفتاح عبدهللا253عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح50.5473224234730.5207191940182040حسن محمد حسن احمد حسن254عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ز عىل255عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ز محمد حسي  ناجح45.5443220.52343.523.5188.5171840182040حسي 

ناجح56.5473826.52551.536229181840182040زياد عبد الرحيم عىلي محمد256عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح56533725.52449.532.5228181840182040زياد محمود جمعة السمان257عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

يف محسن مصطفز محسن258عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح40483521254627.5196.5181840182040شر

ناجح59.5533523.52649.534231181940182040عبد الرحمن خالد عبده رمضان259عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح72.5533826.52652.537253171840182040عبدالرحمن عالء سيد مرس260عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح56513722.52446.531.5222171840182040عبدالرحمن محمد حسن احمد261عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح72533926.53056.535255.5181940182040عبدالرحمن محمود محمد حمدان262عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح72554025275238257181940182040عبدالرحمن يوسف عبدالمنعم عبدالمقصود263عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح74514027.52956.537258.5181840182040عبدهللا محمد سمي  سعيد264عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح73363823.53053.533233.5191940182040عبدهللا عىل بدرى محمد265عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

يف عبدالمنعم الجمل266عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح71373930295933.5239.5171840182040عبدالمنعم شر

ناجح63353223.51942.534206.5191940182040عىل أيمن عىل خلف هللا267عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

دور ثان40193011.518.53020.5139.5181840182040عىل قاسم شعبان احمد268عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح54303718224031192171840182040عىل محمد محمد سالمان269عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح56303920.52545.532.5203181940182040عىل مح محمود عبد السيد270عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح66313415193423188191840182040عمار محمد سيد محمد271عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح68363920.525.54634.5223.5191940182040عمر احمد جمال الدين عبدالرحيم272عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح70343820264636.5224.5191940182040عمرو احمد جمال الدين عبدالرحيم273عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ز274عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح7544392123.544.538240.5181840182040فارس احمد محمد امي 

ناجح72473920.52747.539244.5181840182040فارس عىل محمد احمد275عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح61323919234238212181840182040فارس محمد خليل كلح276عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح61443817.520.53833.5214.5181940182040كريم محمد تاج الدين انور277عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

قاوى عرسان278عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح6248359273624.5205.5191940182040كريم محمد شر

دور ثان554335.54.51822.527183171840182040محمد احمد سعد حسن279عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح594134723.530.533197.5171840182040محمد احمد محمد محمود280عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح54493719254428212191940182040محمد جمال محمد حسن281عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ز ابراهيم محمد282عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح615339.518.52543.526223191940182040محمد حسي 

ناجح71503715243928225181840182040محمد خالد عبد العاط مصطفز283عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب



ناجح4851324263026187181840182040محمد خالد محمد مقلد284عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح59483718274529.5218.5191940182040محمد رمضان عىل رمضان285عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح71483815304538240201940182040محمد رمضان منصور عىل286عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح71563829305938262181840182040محمد سعد مصطفز أحمد287عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ي288عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب
يف شحاته مصطفز ناجح55392612183025175181840182040محمد شر

289عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب
ز
ناجح74564025.52954.533257.5191940182040محمد عبدالراضز محمد مدب

ز290عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح714836.519294833236.5191940182040محمد عىل عباس حسي 

ناجح60433625.52550.531.5221181840182040محمد عماد محمد سليمان عبد الفتاح291عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح71493828.52654.540252.5181840182040محمد عمر سليمان دخيل292عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح64313520183832200181840182040محمد وائل محمد محمود293عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ف محمود عباس294عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح57313621183934197181840182040محمود اشر

ناجح57363515.51530.530188.5201940182040محمود صابر عبدالفتاح فنجرى295عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

دور ثان66213215223724180181840182040محمود محمد كامل محمود296عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

 ايمن مبارك عىلي297عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب
دور ثان44313012.5820.525150.5191840182040مصطفز

ناجح48373518.52341.531192.5191940182040مصطفز محمد مصطفز عبدالرحيم298عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح74453929.52958.540256.5181840182040مصطفز محمود مصطفز مخلوف299عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح58313620193923187181840182040مصطفز ياش عطيتو احمد300عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ي عالء عبدالبديع السيد301عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب
ناجح55353621163726189151840182040مصطفز

ناجح73473829.52756.538252.5191940182040يحن  محمد سيد محمد302عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح71373824.52650.539235.5181840182040يوسف ابراهيم بشي  الصغي 303عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح6943382423.547.537234.5181840182040يوسف أحمد شحات أحمد304عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

دور ثان612130.514163034176.5181840182040يوسف أحمد محمد محمد305عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح7043381717.534.535220.5181840182040يوسف عبدالنارص انور سيد306عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

دور ثان55162015.51732.530153.5191940182040يوسف عىل حسن محمد307عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ه شاذىل يوسف محمد308عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب دور ثان44152017133026135191940182040امي 

ناجح74543726194537247191840182040امينة محمد مبارك محمد309عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

دور ثان6021209.5918.526.5146201940182040ايمان احمد ابوالسعود يوسف310عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

يف عبد الجواد احمد311عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح583527.527.52249.534.5204.5201940182040ايمان شر

دور ثان62153415163132174201940182040آالء عاطف محمدالشكىل محمد312عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح64.5382824224628204.5191840182040تسنيم اسامه عبدربه عبيد313عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

314عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب
ز
ناجح58302315183327171201940182040حبيبة مبارك احمد جيالب

ناجح80603830295940277191840182040حبيبة وليد عباس احمد315عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ز محمد احمد316عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح74.5453825.52247.539244201940182040حفصه معير

ف عطا سعيد317عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ز اشر ناجح65.5403627.52653.538233201940182040حني 

ز ايمن الضبع احمد318عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح61423926234937228181840182040حني 

ز خالد احمد حسن319عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح68493327265333236181840182040حني 

ناجح73552526.52551.532.5237191940182040خديجة ابو الحسن محمد شحات320عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب



ناجح60392824164028195201940182040خلود أحمد محب سعد321عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح57332617.51835.528179.5191940182040رحمة ابراهيم عىل ابراهيم322عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح60363226224834.5210.5181840182040رضوى محمد ابوبكر احمد323عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ي324عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب
ناجح74572122173929220181840182040روان سعد الدين سيد حفنز

ناجح57573927305740250191940182040روان محمد صالح محمد عبدهللا325عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ز326عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح73453726.52652.532239.5181840182040روضة محمد عبدالرازق حسي 

ناجح73543827255238255201940182040رؤى صالح خالف عبدالعال327عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح72503628305840256201940182040رؤى نارص عىل عرابى328عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح74513728305836256191940182040ريتاج محمد السيد محمد فتح هللا329عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ف نور طرم330عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح75583729295837.5265.5191840182040ريم اشر

ناجح71.5523729215031.5242191840182040ريم ياش ابراهيم محمد331عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح68433529245339238191840182040ري  هام خالد عبد العزيز أبوبكر332عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح55393327164333.5203.5191940182040ساره حسن عبود حسن333عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح70544030285836258201940182040ساره عبدهللا مبارك عويضه334عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح77594029.53059.539274.5201940182040ساندي مجدي جورج ساىمي335عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح70443827214832.5232.5191840182040سعاد ياش عبدالمجيد عثمان336عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ز برىع337عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح49322925174220.5172.5181840182040سلم حمادة حسي 

ناجح76594030306040275201940182040سلم هشام حسن عىل338عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ز339عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح72412829215030.5221.5201940182040سندس شاذىل سيد حسي 

ناجح6334312733027185201940182040سندس محمد حسن محمد السيد340عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح76544030295935264191840182040سوسنة شنودة صدراك عطاهلل341عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

وق ابراهيم محمد الصغي 342عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح63443126154131210181840182040شر

ناجح55423518213931202191940182040شهد ابراهيم محمد الصغي 343عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح51.5343812203229.5185171940182040شهد أحمد عىل أحمد344عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح50453512193126187201940182040شهد محمد بشارى الصغي 345عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ين مقبوىل عبدالراضز محمود346عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح74584027.52451.535.5259191840182040شي 

ناجح77594029.52756.539271.5191840182040صباح محمد سيد حسبو347عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح76604030295939274201940182040فاطمة عىل محمد عبد القوى348عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح80584029295839275191840182040فاطمه عبدالرحيم سيد محمود349عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح57433624254929214181940182040فاطمه محمد محمد عبده350عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح55593930275738.5248.5201940182040فاطمه محمد مصطفز مقلد351عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح75604030295940274181840182040فرحه خالد احمد ابو بكر352عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ي عبد الرحمن353عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب
ر
ناجح71553622244629237181840182040فرحه عماد ابراهيم صدق

ي احمد سيد احمد354عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ز ناجح58413615193430.5199.5191940182040كيز

يف كامل احمد355عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح80594029295838275201940182040مرح شر

ناجح53.530209233228163.5201940182040مريم احمد سيد عبدهللا356عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ف محمد عبدالكريم357عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح53302810243425170191840182040مريم اشر



ناجح56352017244129181201940182040مريم سيد احمد عبدالراضز358عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ف محمد عباس359عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح73493025295438244201940182040مريم أشر

ناجح80604029295840278201940182040مريم رمضان احمد مصطفز360عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ي361عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب
ناجح73503025275237242191938182040مريم محمد عبد الدايم عبد الغنز

ناجح66413727255237233191840182040مريم يسن محمد ابو زيد362عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح63.5564024.52246.538244191840182040ملك احمد محمد محمود363عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ف محمد عىل364عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح655534.520193935.5229201940182040ملك اشر

ناجح735836.528275535257.5191840182040ملك ايمن عىل احمد365عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح5748278.52230.525187.5191840182040ملك أيمن حسن جاد الموىل366عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

يف احمد محمد367عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح50462211.52031.535184.5201940182040ملك شر

ناجح72503421.52748.538242.5201940182040ملك مصطفز محمود احمد368عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح50463417.51532.537199.5201940182040منة احمد محمد اسماعيل369عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

دور ثان4017302.524.521112.5181840182040منة اللة محمد غريب عطا اللة370عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح71483915.51833.533224.5191840182040منة هللا خالد محمد سعيد371عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح70603928.52452.536257.5191840182040منةهللا ايمن صادق محمد372عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح64.5573829184737243.5201940182040منه هللا حمدى حسن محمد373عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح72583326.52955.536.5255201940182040منه هللا يوسف عبد المنعم يوسف374عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

دور ثان4036337.5916.528.5154201940182040منه سيد صابر محمود375عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح69543829295837.5256.5201940182040مها خالد عبد العزيز ابو بكر376عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح60.5393719.510.53037203.5201940182040ىم محمود زىك عبدالمتعال377عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح78594030306040277191840182040نانىس ثابت رزيفر اسكندر378عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

دور ثان5733351662237.5184.5201940182040ندى عادل سعد ابوبكر379عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح6752372324.547.538241.5191840182040ندى محمود محمد جمعة380عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح69543813203335229201940182040نور الهدى محمد مصطفز محمد381عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ز382عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح73303618.520.53923.5201.5191940182040نورا منصور مغربى حسي 

ناجح75.537372722.549.533.5232.5201940182040نوران خالد ابوبكر سيد383عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح673832.52516.541.528207191840182040نوران طارق حسن احمد384عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح78.5593929265538269.5201940182040نورهان أيمن عطيتو محمد385عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ة أبراهيم محمد عبد العظيم386عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح80543929265539267191840182040ني 

ناجح73493723.52245.531235.5201940182040هاجر محمود احمد خليفه387عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح77.5503828245238255.5201940182040هدير ايمن احمد حسن388عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح79564030295938.5272.5201940182040هنا اسالم فارس محمد389عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ناجح74.5503928.52452.534250191840182040هنا محمد سليم محمد390عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

دور ثان412191618345110191840182040هنا هاشم احمد حسن391عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

ز احمد عىل محمد392عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب ناجح77.5433917223931229.5181940182040ياسمي 

ناجح76.5383928275531239.5201940182040يوانا رضا عبد السيد ميخائيل393عىل بن ابى طالب االعداديةرأس غارب

يف محمود احمد394فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح60.5473619244332218.5161837192040ابراهيم شر



ناجح47343323305331198171837161840ابراهيم مصطفز جباىل محمد395فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح59493626.52753.527.5225171840202040احمد ابوالحجاج محمد محمود396فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح46.5444025285331214.5171740202040احمد الشاذىل شحاته عبد الننى397فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ز398فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح40483718284622193171840182040احمد حسن احمد حسني 

دور ثان40303523.52851.510.5167161737182040احمد حسن محمود ابراهيم399فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح67.5553823305338251.5171840192040احمد حمادة محمود ابو الحمد400فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح64.5403923305338234.5161740181840احمد عماد عبدالجليل احمد الطويل401فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان40332511193010.5138.5171837192040احمد محمد مصطفز احمد402فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان2330131515305101171840201240اسامة رجب وحيد عبدالعزيز403فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

 عبداللطيف404فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب
ر
دور ثان27312116.52238.56123.5171840192040اسالم حمادة عبدالباق

ناجح64583628.52957.538253.5181837202040اسالم ضاىح صادق مرس405فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح49453525.53055.532.5217171840152040السيد بهاء السيد عامر406فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان22.5172111203120111.5161840202040ايمن حسن جمعة قاسم407فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان62152815254021166161840152040أحمد عبدالمنعم شحاتة عبد الغنز408فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان40.510139.52433.520117181840162040بالل محمد السيد رشاد409فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح68503923.53053.538248.5161840182040حسن كمال حسن عىلي410فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ز احمد محمود محمد411فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب دور ثان42.583318.52038.528.5150.5171837192040حسي 

ناجح47.530369213028171.5161740202040زياد محمد حامد محمود412فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان28.5303115213633.5159161840192040عبد الرحمن السيد رشاد احمد413فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان44.518352224.546.528.5172.5171840181440عبد الرحمن صبحي صالح محمد414فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان49.51334.519.523.54332172161837192040عبد الرحمن محمود عىلي ابو بكر415فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ز محمد سيد416فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب دور ثان401627.56.5814.520118171740172040عبد هللا حسي 

ناجح61.537336.523.53029.5191161840192040عبد هللا محمد سيد حامد417فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان51163016233930.5166.5161837182040عبد هللا محمد عبد هللا عبد الفتاح418فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان4019319213028148161737192040عبد الوارث انور عىل حسيب419فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح454120.511273833.5178181840182040عبدهللا مجدى يوسف عىل420فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح685638.522.525.54836.5247171837172040عىلي حسن ربيع احمد421فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ي422فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ي عرابى
ناجح77574027.52754.538266.5161840202040عىلي محمد عفيفز

ناجح51522815284338212161840202040عىلي معاطي فكري فهمي423فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح60493321254636.5224.5161837192040عمر صالح خلف عىل424فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح63.5563922153738233.5171740202040عمر عىلي محمد مسلم425فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح4046216.52632.534173.5161840182040غريب احمد غريب محمد426فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان404711.57152228.5149171837202040فارس فتحي حسن عىلي427فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح4660386.52935.535214.5171840202040فضل محمد عبد العزيز السيد البسوىم428فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

قاوى429فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح4055398.52937.535206.5161840171840محمد اسالم احمد شر

ناجح64.55934.528.522.55134.5243.5171740182040محمد اسماعيل منصور عىل430فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح62.5573826.522.54938244.5161840202040محمد حازم محمود زىكي431فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب



ز عبيد432فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح63.554371020.530.538223181840192040محمد خالد حسي 

ناجح40423524.52549.532198.5161740192040محمد رمضان عبد الفتاح عبد الجابر433فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح42394022.524.54735203181834182040محمد رمضان محمد إبراهيم434فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح424735.522224433201.5161840172040محمد سمي  محمد عبد الوهاب435فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح435433.525305536.5222161840152040محمد عادل محمد عمر436فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح58604030306040258181840202040محمد عبد الجبار خليل كلح437فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح49393922.51537.521185.5171840202040محمد عبد الموىل ابراهيم نور438فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح73604030306040273171840192040محمد عالء الدين عبدالرحيم عبد هللا439فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان27493820183834186161740162040محمود حسنز نظي  قاسم440فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

 ابو الوفا441فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب
ز
ناجح4253382226.548.533214.5171840191840محمود رمضان سوداب

ناجح42463720.527.54836209171837191640محمود مصطفز جباىل محمد442فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح41.5423623.525.54935203.5161840202040مصطفز ابراهيم مصطفز احمد443فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح55.5433920.524.54539221.5171837171840مصطفز محمد جباىل محمد444فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ي فتحي فهمي عباس445فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب
ناجح5651382727.554.537236.5161840202040مصطفز

ناجح44303826.52955.537204.5171837182040مؤمن غريب محمود أحمد446فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح70513929305939258171840192040وليد فايز عبدالعزيز السيد الشاعر447فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان60203727.53057.539213.5161737202040يوسف احمد فضىل السيد448فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان41143821204125159161837182040يوسف سيد محمود اسماعيل449فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

يف يوسف الشعراوي450فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح56.5424030306040238.5171740182040يوسف شر

ناجح73.5554030306039267.5161840172040يوسف عالء حسن عىلي451فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح55303818193732192171837202040يوسف محمد مصطفز محمد452فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح62484028285638244171840201840اشاء محمد سيد احمد453فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان4083527.52451.534168.5161840202040آية سعيد ابوالحجاج احمد454فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ى حسن خالوى455فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح54.53030.520.516.53733185161840192040بسملة خي 

ناجح73584024.53054.539264.5181840202040تسنيم محمود يسن بريقع456فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان4014229213039145161835181440حبيبة حسن حسنز حسن457فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ز عبدالرحمن458فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح483024.515243934175.5161840192040حبيبة عبدالرحمن حسي 

459فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب
ز
ناجح42.5302819113035165.5161840192040حبيبه صابر عبد الرشيد كيالب

ناجح5354332515.540.536216.5171837182040حبيبه محمد محمود محمد460فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح48.5363416143034182.5171840182040خديجة عىلي مطلق أحمد461فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح72573928.52755.539262.5171840202040رحمة السيد كمال السيد462فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ز463فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح60.5563730265638247.5171837202040روان أحمد سيد حسي 

ز إمام464فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح71.5433423.515.53936.5224171837181440روان عىل حسي 

ناجح73573826265238258181837192040ريم خالد صالح الدين عليوة465فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

 حسن466فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب
ر
ناجح53.55034.522214335.5216.5171740192040ري  هام فريد شوق

ناجح54.5503318173536.5209171740202040سارة شاذىل سيد حسن467فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان24.53423.51241636134171834192040سلم محمد عبد الرحيم طه468فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب



 عبدالصادق عبدالحميد469فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب
ز
ناجح76604029295840274161837182040شهد هاب

ز470فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب  حسي 
ناجح53.54230.525234836.5210.5171837202040فاطمة منتض مصطفز

ف احمد مصطفز471فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب دور ثان23.533201011131118.5171837191440فاطمه اشر

دور ثان6544401541939207171840192040مريم عالء محمد عبد الرازق472فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح77594029285740273181840202040مريم عماد جاد الرب اسماعيل473فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ناجح76553928275540265181837202040ملك رجب محمد محمد474فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

يف جادالرب محمد475فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح733938.527.51946.540237181837202040ملك شر

ناجح47.5303415163139181.5171837202040منة هللا هشام وففر عبدالصادق476فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ز477فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح55.53635.515173238.5197.5161840192040ندا أبو الحسن سيد حسي 

ناجح79564030306039274171840202040نورا حلم عبد الحميد محمود478فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

دور ثان21.55331041427.5101171837202040هالة محمد عبدالحارس محمد479فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ز480فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح69.5484023.52447.539.5244.5181840202040هناء ابو الحجاج سيد حسي 

ناجح69483921.52647.539.5243181840202040وعد معمر محمد عبد الوارث481فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب

ز ر جب عىلي محسن482فصول راس غارب للتعليم االساس اعدادىرأس غارب ناجح53.5303926.52652.538213181837192040ياسمي 

ناجح41.5392919.51534.520.5164.5191940122040احمد ربيع عزيز احمد483عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ي484عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب
ناجح41.5432920.52040.535.5189.5191940152040احمد عىلي امبارك مصطفز

ز485عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ي حسي  ناجح45.5343020224224175.5191940152040احمد محمود حربى

 عىلي محسن486عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب
ناجح614026.525204526.5199191940152040احمد مصطفز

ف احمد عبد المجيد487عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح75.5503928.53058.539262191940202040اسالم اشر

ناجح42.54328.524224632.5192.5191940162040اسماعيل محمد عبدالمقصود احمد488عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ز489عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ز محمد حسي  ناجح57.5463225.52550.537223191940162040إيهاب عبدالمعي 

ناجح60.5573823214430229.5191940192040أحمد فتح غريب محمد490عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح53.5503118.51836.528.5199.5191940202040أحمد محروس محمود محمد491عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

دور ثان28.5302218.51533.520134191940162040أحمد محمد عبده أحمد492عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح40413018203823172191940122040بسام هاشم إبراهيم سعيد493عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح62.5553627.52653.536.5243.5191940192040جرجس ايليا نادر محارب494عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح55.5413022.51638.530.5195.5191940192040جورج بوال سمي  عبدهللا495عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

دور ثان49.530295.51621.523.5153.5191940171840حسن احمد حسن سعد496عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح51.531328.521.53037181.5191940202040خالد احمد عبدربه احمد497عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح47.545297.522.53035.5187191940172040زياد احمد حسن سعد498عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح64.549402626.552.536.5242.5191940201840زياد أحمد جميىع شحات499عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ي محمود500عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح4041299.520.53029.5169.5191940182040زياد صابر وهنى

ناجح64444021.53051.537.5237191940192040زياد محمد عاشور عىل501عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

يف عبدالعزيز عىل احمد502عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب دور ثان44.530293192231.5157191940172040شر

ناجح61.5443215233838.5214191940182040عبد الرحمن أسامة محمد عبد المجيد503عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح71.5564025.52853.539260191940172040عبد هللا ابراهيم البسطويىس السعيد504عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح58.5352515.52338.539.5196.5191940162040عبدالرحمن بحبح عبدالظاهر شحتو505عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب



ز506عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح40302211.52031.527.5151191940182040عبدهللا االدهم محمود حسي 

دور ثان403028.57.51522.526.5147.5191940182040عبدهللا محمد مراد عىل507عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

دور ثان31.5322112.517.53021135.5191940162040عىلي محمد محمود محمد508عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ز جادمحمد509عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح63.54527.517234036212191940202040عمر حسام الدين امي 

ناجح70594021284938256191940162040عمر ربيع حسن عىل510عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

 دفعة سويحه511عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب
ز
لس هاب ناجح60.5483610.52434.535214191940181840كي 

ز احمد512عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح77603928.53058.539273.5191940152040محمد احمد حسي 

ي513عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب
ناجح57.554406.52531.535218191940202040محمد احمد عبدالرحيم مصطفز

ف جمعه شحات514عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح51533512183033.5202.5191940171640محمد اشر

ز كرمله515عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب يل أبو بكر حسي  ناجح55.5553615163133.5211191940152040محمد جيى

ناجح68563915.52237.540240.5191940202040محمد جهالن فكرى أحمد516عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح75.5593726.52854.539265191940162040محمد عاطف فتح السيد517عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح66523515233837228191940151040محمد عبد العظيم فؤاد عبد العظيم518عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح58.5503615223733214.5191940181840محمد عبدالظاهر ابوبكر ابراهيم519عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح75.5604026.53056.539271191940202040محمد نارص أحمد سالم520عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ز521عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح77603923.53053.539268.5191940192040مروان محمد احمد حسي 

ي522عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب
ي حسن مصطفز ي خي 

ناجح44.5553918274534217.5191940152040مصطفز

ى ابراهيم523عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ز البدري خي 
ناجح55.5463616294527209.5191940152040معير

ناجح56.5494017.52744.538.5228.5191940172040مهاب هللا محمد عبد الوهاب محمد524عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح63503922264837.5237.5191940122040مهند طاهر أحمد يوسف525عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح66.5564025275236.5251191940182040مؤمن محمد أبو الحسن عبد الرحيم526عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

 محمد مصطفز احمد527عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب
ز
ناجح77.5594029.53059.539275191940181840هاب

ناجح73.5603927305737.5267191940182040يوسف احمد سالم احمد528عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح71.5553923.53053.535254191940182040يوسف أحمد محمد طه529عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح56483918.52240.531214.5191940142040يوسف جوزيف جيم جرجس530عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح68573917.52845.535244.5191940172040يوسف غريب أحمد محمد531عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح49473715274231206191940172040يوسف محمد عيىس عبدالموىل532عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح42.540369233228178.5191940152040ايناس ساىمي فتحي سيد533عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ف مصطفز أحمد534عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح57.5573720.52444.529.5225.5191940182040بسملة أشر

ف عبد السالم هاشم535عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح66.5573817254233236.5191940172040تسبيح أشر

 امبارك عبد الالىه536عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب
ز
ناجح66574021.52748.533244.5191940192040تسبيح هاب

ناجح59553721234434229191940202040حال هشام عواد راشد537عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ى538عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ز عصمت سنوى عسي  ناجح60.5603817.52239.529.5227.5191940162040حني 

 عىلي539عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب
ز ي امي  بى ز مغي  ناجح54.5553815.51833.521.5202.5191940152040حني 

ناجح60563615233822.5212.5191940162040حواء شاذىلي عبدالمنعم بسطاوي540عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح56.5573716244021211.5191940182040روان أحمد إسماعيل محمد541عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح64.5574026265231244.5191940192040روان وليد عبد الحكيم عبد الجابر542عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب



ناجح66563423244736239191940182040روفيدا محمود محمد محمود543عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح65554026.52753.533.5247191940192040سارة احمد عبد الحليم عىل544عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ز محمد سعيد545عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح67.5594027.52148.530245191940182040سارة حسي 

ناجح62523923254831.5232.5191940202040ساره يىس كامل يىس546عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح73534024224636.5248.5191940152040سحر نارص محمد العربى محمد547عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح5835289213020171191940182040شهد جمال محمد ابراهيم548عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ى549عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح58503918.52543.520210.5191940162040شهد عصمت سنوى عسي 

دور ثان445030.515.52338.57170191940182040شهد منصور حسن عكاشة550عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ز551عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح66483612263829.5217.5191940122040ضحي عامر عىلي حسي 

ناجح43452721204120176191940141040فاطمة سيد مبارك محمد552عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

دور ثان595031.51524398187.5191940152040فاطمة محمود محمد جاد الرب553عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح565231.523234621206.5191940182040فاطمه محمد محمود جاد554عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح63543928265429239191940182040لقاء مصطفز احمد محمدى555عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح55.5393421234420192.5191940142040مريم عىل سعد قابيل556عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح65533511203129.5213.5191940122040ملك عبد الفتاح السيد عبد الفتاح557عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

دور ثان534726825336165191940122040ملك نض محمد أحمد558عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

دور ثان4753321524399180191940171840منار حسن سعيد رزق559عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح64573728275530.5243.5191940202040منة وليد أحمد متوىلي560عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ز جاد محمد561عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح67563726305637.5253.5191940202040منه هللا حسام الدين امي 

ي562عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب
ز احمد حفنز ناجح61523829305934244191940182040منه حسي 

ناجح54543729305933.5237.5191940162040مياده فرج جمال الدين عىل563عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح545137.526295531.5229191940162040ندا أحمد عبدالقادر عالم564عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح485133.523254820200.5191940131840ندى عبد الخالق سليم حسن565عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح40433424174120.5178.5191940181840ندى عىل عطاهلل محمد566عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح41503525255021197191940161440نسمه احمد عبدالحميد قليىع567عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح53523827305733233191940162040هاجر سعد سليمان عىل568عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح40503727305734.5218.5191940182040هنا عبدهللا الصغي  عبدهللا569عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح71524022285037.5250.5191940202040والء محمد محمد عبدالوهاب570عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

ناجح4651382529.554.524.5214191940162040يارا سليم شحات محمد571عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب

قاوى محمد572عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح57543623244726220191940182040يرس عبد هللا شر

ز573عثمان بن عفان االعداديةرأس غارب ناجح57523915233825.5211.5191940202040يوكابد حسنز حافظ فلسطي 

دور ثان488718234120124201840181840ابتسام احمد محمود محمد574شدوان االعدادية بناترأس غارب

دور ثان45222724214532171201838182040ابتهال منتض ضاىحي عبد الدايم575شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح74553928255335.5256.5201837181640اروى نارص محمود نضالدين576شدوان االعدادية بناترأس غارب

يل577شدوان االعدادية بناترأس غارب ناجح54492017193620179201840182040اسماء عبد الحميد عبد اللطيف جيى

ناجح80594030275738.5274.5201840182040االء ابراهيم ابو الحسن عبيد578شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح46302023204320.5159.5201840181840االء شعبان عىلي محمد579شدوان االعدادية بناترأس غارب



ي عبد الفتاح عبد الجابر580شدوان االعدادية بناترأس غارب
ناجح603221.524.52650.528.5192.5201838181840االء مصطفز

ز عطا هللا محمد581شدوان االعدادية بناترأس غارب ناجح72583930265640265201840182040امنيه حسي 

ه عثمان عىل عثمان582شدوان االعدادية بناترأس غارب ناجح61472027194631205201840182040امي 

ناجح50302016.51531.520151.5201840181840ايمان كمال خطاب يحن 583شدوان االعدادية بناترأس غارب

دور ثان58132015223720148201840182040ايمان محمد عىل محمد584شدوان االعدادية بناترأس غارب

دور ثان62102020224220154201840181840ايه جمال محمد عبدربه585شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح62442016203626188201840182040إيمان نارص عبدالعاط مصطفز586شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح59502010223225186201840181840أمل عالء أحمد عىل587شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح73512815233832222201840181840آالء أحمد عباس عمر588شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح5038219213023.5162.5201840181840بسمة محمد عىلي ابراهيم589شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح58492413233622.5189.5201840181840بسنت عدىلي حسن فكري590شدوان االعدادية بناترأس غارب

 نارص عبد المنعم احمد عىل591شدوان االعدادية بناترأس غارب
ز
ناجح65563329255433.5241.5201840182040تهاب

ناجح62512010253521.5189.5201840182040حبيبة احمد محمود محمد592شدوان االعدادية بناترأس غارب

ز593شدوان االعدادية بناترأس غارب ناجح7446321921.540.536228.5201838182040حبيبة وائل ابراهيم حسي 

ناجح76343929275636241201840182040حسناء احمد خليفة ابو بكر594شدوان االعدادية بناترأس غارب

ي احمد595شدوان االعدادية بناترأس غارب
ز عبد النارص مصطفز ناجح62472718193726199201840181840حني 

ز596شدوان االعدادية بناترأس غارب ز محمد عاشور حسي  ناجح74523212243628222201840181840حني 

ناجح65502213223524196201840181840دعاء احمد عبدالحميد قاسم597شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح7052209213025197201840182040دنيا محمد عبدالمقصود احمد598شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح74592930275737.5256.5201837181840رحمة عىل عبد هللا عىل599شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح71564030306028255201840182040رقية وليد عىلي محمد600شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح72534029295827.5250.5201840182040روناء محمد زىك عبد المتعال601شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح79583829.52857.529261.5201837181840ري  هام الشاذىل عبدهللا محمود602شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح68483424204420.5214.5201840182040ري  هام سمي  حارص رشيدي603شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح67.5542524214520211.5201840182040زينب أحمد عبودى محمد604شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح69574029255437257201840182040سارة عبادى محمد عبادى605شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح67.5543530295935250.5201840182040سارة كامل سعد حسن606شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح71.5564029.53059.537.5264.5201840182040سلم فوزى سالمة سالمان607شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح69583628275529.5247.5201840182040سلم محمد عبد الح محمد608شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح75564030285834.5263.5201837182040سما بهاء محمد حمزة609شدوان االعدادية بناترأس غارب

دور ثان553982620466154201840181840شهد السيد عىلي طه عبدالمطلب610شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح604724.527184525201.5201840181840شهد محمد شعبان السنوسي611شدوان االعدادية بناترأس غارب

ي حسن محمد612شدوان االعدادية بناترأس غارب
ناجح52492026.51642.520183.5201840182040شهد مصطفز

ناجح77.5564029.53059.540273201840182040فاطمة رمضان عبد المجيد محمد613شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح67.5553928305838257.5201840181840فاطمه ابراهيم محمد سعيد614شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح61564027305736.5250.5201840182040فرح فوزى عبد الراضز اسماعيل615شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح40.5393120.52545.530186201840181840فرحة أنور سالمة سالمان616شدوان االعدادية بناترأس غارب



ناجح72534029305939263201837181640كاترينا نادر رشاد شاكر617شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح73513928305838.5259.5201840181640كرستينا نادر رشاد شاكر618شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح75553929305940268201840181640كريمان عىل احمد محمد619شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح67564028305836257201840182040لمياء محمد عمر عىل620شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح60.5604030306040260.5201840182040مايا عبد الجبار خليل كلحي621شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح404929.517.52744.533.5196.5201840182040مريم سمي  عبداللة مالك622شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح555636.529285732.5237201837181840مريم عادل محمد احمد623شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح51.5523418.53048.535221201840181840مريم مدثر احمد محمود624شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح70583824.52953.535254.5201840182040مريم هيثم احمد محمد625شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح59473929.53059.540244.5201838181840ملك طلعت عبدالحميد عىل626شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح74574030306040271201837182040منه هللا عىلي محمد زيدان627شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح79604030306040279201837182040منه هللا مبارك ابو الحسن احمد628شدوان االعدادية بناترأس غارب

دور ثان47172411233424.5146.5201840182040منه محمد حسن محمد629شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح53573722.52446.531224.5201837182040ندا صالح محمد سيد630شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح68324028285640236201840182040ندى حسنز محمد السيد631شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح463034.526275337.5201201840182040نوران الشاذىلي محمد عىلي632شدوان االعدادية بناترأس غارب

دور ثان5218332326.549.533185.5201840181840هاجر جهالن امبارك عىلي633شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح61494030306040250201840181840هاجر محمد احمد محمد634شدوان االعدادية بناترأس غارب

ناجح52303323.53053.533201.5201840182040هايدى رمضان ابو الفضل عباس635شدوان االعدادية بناترأس غارب

دور ثان64223627305734213201840182040والء احمد نض محمود636شدوان االعدادية بناترأس غارب

ز سيد سعد سليم637شدوان االعدادية بناترأس غارب ناجح5230301020.530.529171.5201840181840ياسمي 

كةرأس غارب ناجح71553910273727229191940152040احمد عطا جاد احمد638االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح61.545384293322199.5191940152040احمد فتحي شحات محمد639االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح43.539386243020170.5191940152040احمد محمد عىل محمد640االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح54.53938.54283220184191940152040اسالم عىلي ضاىحي سيد641االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح59.5333910253520186.5191940162040إبراهيم كرم حسنز إبراهيم642االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح5036376283420177191940172040أحمد رفاىع سيد حسن643االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب يل رمضان عطاهلل عبدالغنز644االمام محمد عبده االعدادية المشير ناجح5430394283224179191940141640جيى

كةرأس غارب ناجح78.5594027305737271.5202040202040زكريا سيد أنور أحمد645االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح77554030306040272202040182040زياد محمد حسن أحمد646االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح5541405253020186191939152040سيف الدين محمد عىل محمود647االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب يف وائل فاروق حسن648االمام محمد عبده االعدادية المشير ناجح62554021244526228202040172040شر

كةرأس غارب ز حمدان649االمام محمد عبده االعدادية المشير ناجح55454010304030210191940192040عبد الرحمن مطاوع حسي 

كةرأس غارب ي650االمام محمد عبده االعدادية المشير
ناجح41.530357233020.5157191940172040عبد هللا حماده محمود مصطفز

كةرأس غارب دور ثان4019366253126.5152.5191940152040عبدالرحمن عىل محمود احمد651االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح7144382428.552.537242.5191940152040عبدهللا اسماعيل ابراهيم محمد652االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح5330339.524.53431181191940152040عبدهللا حمدى جمال حسان محمد653االمام محمد عبده االعدادية المشير



كةرأس غارب ناجح66323715254033.5208.5191940152040عبدهللا محمد محمود احمد654االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح68513516254132.5227.5191940172040عبدهللا محمود عبدالعاط مصطفز655االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح62303916284433208202040152040عىل محمود محمد محمد656االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح58.5463911203131205.5191940182040عىلي احمد حسن احمد657االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ز سليمان عبداللطيف658االمام محمد عبده االعدادية المشير ناجح40303811193030.5168.5191940162040عمار حسي 

كةرأس غارب ناجح64413813253833.5214.5191940182040عمر جمال سعد مهران659االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح58.5403810.52535.527199191940182040عمرو سمي  أنور أحمد660االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح71543823295234249202040182040محمد ساىم أنور أحمد661االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح55.5343712284026192.5202040152040محمد سيد غبد الوهاب عىلي662االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح75533827.52956.536258.5191939152040محمد فتح محمد أحمد663االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح6952352217.539.526.5222202040152040محمد كرم حمزة محمد664االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح75.5534025.520.54638252.5202040152040محمد محمود عباس محمود665االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح4053211816.534.520168.5191940152040محمد يوسف حافظ محمود666االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ز محمد667االمام محمد عبده االعدادية المشير ناجح6150292126.547.530217.5191940172040محمود جاد الكريم حسي 

كةرأس غارب ناجح67573529275636.5251.5191940172040محمود عىل محمد عىل668االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح51362717.51633.526.5174191940182040مصطفز عىل سعد محمد669االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح48.552201617.533.527181191940182040مهند عىل مبارك عىل670االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب  برشاوي عىلي671االمام محمد عبده االعدادية المشير
ز ناجح67502718153321.5198.5191940182040يوسف حسي 

كةرأس غارب ناجح74533924.51640.530236.5202040192040يوسف يحن  ضوى مرشد672االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح67523621.51738.520213.5202040202040اشاء احمد محمد حسن673االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ة سمي  محمود احمد674االمام محمد عبده االعدادية المشير ناجح64502322184036213202040152040امي 

كةرأس غارب ناجح63492022173927.5198.5202040182040ايه محمود سيد حسن675االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح61532522153733.5209.5202040192040إشاء أحمد كمال محمد676االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ف صالح محمد677االمام محمد عبده االعدادية المشير ناجح80584029305940277202040202040دينا أشر

كةرأس غارب ناجح62524029275637247202040172040روان حمدى عمر أحمد678االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح78584030295940275202040172040روان محمود عباس محمود679االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح69543922.52850.537249.5202040202040روان موسي زىكي عبد ربه680االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ز681االمام محمد عبده االعدادية المشير ناجح57493818.524.54332219202040152040زينب حسن محمد حسي 

كةرأس غارب ناجح76564030295939270202040192040سارة شاج الدين سعيد محمد682االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح79584029305937273191940202040سارة يوسف القاضز عىل يوسف683االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح75.5473821234439243.5191940162040سهيلة عادل محمد جابر684االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح73403619193839.5226.5202040162040شهد عطا احمد هاشم685االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح72523517223934.5232.5202040152040شيماء غزاىلي سعيد يوسف686االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح55.5332618.512.53123168.5191940152040عيشه ياش عيد سعد687االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح7745391419.533.534228.5191940202040فرح وليد عىل أحمد688االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح73584029295839268202040202040ملك عبدهللا سيد عبدهللا689االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ز690االمام محمد عبده االعدادية المشير ناجح68524025244932241202040182040ملك محمود محمد حسي 



كةرأس غارب ي احمد691االمام محمد عبده االعدادية المشير
ناجح7458392325.548.532.5252202040182040منة هللا منصور مصطفز

كةرأس غارب ناجح79573925204534254202040182040منة محمد انور سيد692االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح73573927255235256191940152040نجوى سيد أحمد محمدهمام693االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب  عىلي694االمام محمد عبده االعدادية المشير
ز ناجح70463118183632.5215.5191940152040ندا ثروت حسي 

كةرأس غارب ناجح69573821153633.5233.5191940151840ندى هنداوى جمعة شحات695االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح78583929255435264202040182040نور محمد عثمان عاشور696االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ف سمي  يوسف697االمام محمد عبده االعدادية المشير ناجح77584030275736268191940182040هاجر اشر

كةرأس غارب ناجح6946402117.538.531.5225191940182040هاجر عىلي ضاىحي سيد698االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح7849381919.538.530.5234191940152040هاجر محمد هاشم احمد699االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح76603928285640271191940202040هنا شاذىل أحمد عيد700االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح59473123133632205202040152040هنا محمد عبدالوهاب عىل701االمام محمد عبده االعدادية المشير

كةرأس غارب ي احمد عىلي702االمام محمد عبده االعدادية المشير
ز
ناجح60442012183027181202040171840هنا هاب

كةرأس غارب ناجح65303728154333.5208.5181840192040ادهم شاذىلي ابوالعال سليمان703خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح62.5303719163529.5194181840202040أحمد رمضان محمد عبد الواجد704خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ز عبد الراضز محمد محمود705خور رحم االعدادية المشير ناجح62323819.51534.531197.5181840152040حسي 

كةرأس غارب ف محمد الصغي 706خور رحم االعدادية المشير ناجح65303315153027185181840132040خالد اشر

كةرأس غارب دور ثان565291531822130181840152040سيف عىلي مصطفز ادم707خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب دور ثان57133612.517.53023159181840152040عبد الرحمن احمد محمد حسن708خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب دور ثان6193722.5931.526164.5181840182040عبدالرحمن الشاذىل احمد محمد709خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب دور ثان45.563611193022139.5181840162040عبدالرحمن عمران سعد دردير710خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ي احمد محمود711خور رحم االعدادية المشير
دور ثان54113517153224156181840172040عىلي مصطفز

كةرأس غارب ناجح64313520173730197181840192040عمر محمود عمر سيد712خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح76604022.53052.538266.5181840202040فارس محمد حسن فكري713خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح73604016.53046.538257.5181840202040مايكل نض ميخائيل حنس714خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح52.5403720103032191.5181840182040محمد عاطف محمد محمد715خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ي موس عبد المجيد716خور رحم االعدادية المشير
ناجح40393417133022165181840192040محمد عفيفز

كةرأس غارب ناجح70493823.52750.535242.5181840152040محمد هشام حماده محمد717خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح50304021113230182181840152040محمود فراج عبدهللا عىلي718خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب دور ثان2530332463023141181840152040مصطفز صالح عبد السالم هاشم719خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح45392815153024166181840182040معاذ أحمد محمد محمود720خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح40393727113832186181840192040يوسف بكري محمد احمد721خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح51423723153830198181840162040ايه جمال احمد هواري722خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح71483829245336246181840152040ايه جمعة موسيب محمد723خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ي724خور رحم االعدادية المشير
ناجح70483924153938234181840202040بسنت طه محمد مصطفز

كةرأس غارب ناجح5542382553032197181840182040حبيبه الطيب محمد عيد725خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح71584029245339261181840202040حبيبه ايمن حسن احمد726خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح78604030306040278181840182040رضوى محمد عبيد حسن727خور رحم االعدادية المشير



كةرأس غارب ناجح79.5604030295939277.5181840202040سهر محمد سيد محمود728خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح74553827.52956.538261.5181840152040سهيلة حامد سالمة محمد729خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ي احمد هواري730خور رحم االعدادية المشير
ز
ناجح57482117223921186141840152040شهد عبدالشاق

كةرأس غارب ناجح68563927265339255181840202040كريمان عيىس حسن محمد731خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح79594030306040278181840172040مريم ثروت حامد عبدالقادر732خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح51462816254131197181840182040مريم حسن مصطفز ابراهيم733خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح61572628.52856.538238.5181840172040مريم عبدالنارص محمد الشكىلي734خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح74553723.52245.538249.5181840192040ندا احمد حسن محمد735خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح72524030306031255181840172040نسمه انور عثمان احمد736خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجح71583527.52653.539256.5181840172040نسمه حسن حمزه ابوالحسن737خور رحم االعدادية المشير

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح65593729295838257202040131840احمد حسن احمد طه738فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ز الشيخ739فصول صالح ياسي  ز مىك حسي  ناجح79594030295937274202040202040احمد حسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح7657393028.558.533.5264202039202040احمد عىل احمد عىل740فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح61.5343220.52444.525197202040201840احمد فيصل ابراهيم ابراهيم741فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح71503721264724.5229.5202040182040احمد محمد ابراهيم خليفه742فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح73563426275325241202040201840افرايم عصام يحن  ابراهيم743فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ف عبدالماجد احمد744فصول صالح ياسي  ناجح65.5503619.528.54827226.5202040202040آمجد اشر

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح79594030306036.5274.5202040202040حازم وليد احمد مبارك745فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب  محمد عىلي746فصول صالح ياسي 
ناجح68.5523925224733239.5202040161840حسن مصطفز

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح78593728.53058.534.5267202039201840زياد ايهاب صابر احمد747فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح80593930306037.5275.5202040202040زياد ايهاب فتح محمد748فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح76.5594030306039274.5202040202040زياد خالد عبدالوهاب طنطاوى749فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح72583518254320228202040202040ساهر سعيد رفيع محمد750فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح73554029275632256202040162040سيد طارق محمد رشوان751فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح59.5513625.52348.530225202040202040عبدالرحمن حسن محمد عبدالواجد752فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح51533826295536233202039101840عمر مصطفز عبدهللا مراد753فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح70.5603228.53058.536.5257.5202040202040مارك مرقس حبيب عيد754فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ز الشيخ755فصول صالح ياسي  ناجح76584030306039273202040201840مازن محمد مىك حسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح71.5563711.522.53433231.5202040202040محمد احمد عبدة عبداللطيف756فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح80604025.528.55440274202040202040محمد خالد مصطفز محمود757فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح75.5594028275534.5264202039202040محمد عصام عبدالعزيز ابوالفضل758فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح745536.52327.550.535251202040202040محمد هشام كمال يوسف759فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح74.558402929.558.538269202040202040محمود احمد محمود عاشور760فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب  محمود محمد761فصول صالح ياسي 
ز
ناجح7457402522.547.535.5254202040202040محمود هاب

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح74584027.53057.539268.5202040201840مروان محمد مصطفز محمد762فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح71.55435.522.52749.539249.5202040141840مصطفز طلعت عباس عىل763فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح71.5524025295438255.5202040201840مصطفز محمد احمد محمود764فصول صالح ياسي 



ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح67533524.53054.535244.5202040162040يوسف احمد محمد نور765فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح68543625305537.5250.5202040172040يوسف عبدالراضز عىل مبارك766فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح78.5584022.526.54937.5263202039202040يوسف عمرو سيد عىل767فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح71.55229.521.522.54430.5227.5202040162040اشاء محمد عبدهللا ابراهيم768فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح78604029305939276202039202040جنه ياش حسن احمد769فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح735937.52411.535.535240202039202040جنز احمد عبده احمد770فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح77604026.53056.539272.5202039202040دينا صالح رفيع محمد771فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ز عىل محمد772فصول صالح ياسي  ناجح77604028305839274202040202040رقية حسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح75.5604021305139265.5202040202040رنا عبدهللا احمد ابوزيد773فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح78604030306040278202040182040سلم خالد شحات مبارك774فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ين يوسف حبيب عيد775فصول صالح ياسي  ناجح79604030306038277202040202040فالي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ز محمد عبدالعظيم محمود776فصول صالح ياسي  ناجح78604028.529.55838274202039202040لجي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح78604029305940277202039202040مرام اسماعيل شحات اسماعيل777فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح77604030306040277202039202040مريم عبدالراضز عىل مبارك778فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح64.5553819214034231.5202040202040ملك محمد عبدالمالك عبيد779فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح72.5563911.51930.527225202039182040منة هللا محمد احمد محمد سالم780فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ى داود عبد القادر781فصول صالح ياسي   محمد حجي 
ز
ناجح70573926305634.5256.5202039202040منة هللا هاب

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح75604028.526.55537.5267.5202040202040نادين ياش يوسف محمد782فصول صالح ياسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ز احمد783فصول صالح ياسي  ناجح78604030306038276202040201840نغم رجب حسي 

ز االعدادية الرسمية لغاترأس غارب ناجح77604027.52754.523254.5202039151640نورهان كامل مبارك عكاشة784فصول صالح ياسي 

785فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
دور ثان113230.51210.522.525.5121.5202038152040ابراهيم محمد عبدالفتاح جيالب

ف مطاوع مرزوق منصور786فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح5333331524.539.532190.5202040142040احمد اشر

ناجح5749381224.536.530210.5202040152040احمد ايمن فاروق محمود787فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز خليفه788فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان31303712183028.5156.5202040152040احمد خالد حسي 

ناجح58.5534025.52853.536.5241.5202040152040احمد رمضان سيد عبد الحليم789فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان304536.56273326.5171202040152040احمد سالم شحاتة عبدالرازق790فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح73.55438.523275038254202040152040احمد سمي  احمد السمان محمد791فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان43936810.518.522119.5202040142040احمد سيد ابوالوفا احمد792فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72524029.53059.539262.5202040132040احمد عبدالمنعم شاذىل حسن793فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح424937.511253624188.5202040152040احمد قرسر محمد عىل794فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح434838.512.52638.532.5200.5202040152040استيفن جوزيف روفائيل عبيد795فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح50523527285535227202040152040اسالم عبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن796فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح404735.51525.540.529192202040152040امي  عبدالفتاح محمود عىلي797فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح65.5524010203037.5225202040182040انس وليد فاروق العربى798فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان40142818123036.5148.5202040152040بيير عطيه يوسف عطيه799فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74503924.52953.538.5255202040152040بيشوى باسم رمسيس نصيف800فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4318237.57.51522121202040152040بيشوى بشاره شارىل فرج801فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة



ناجح68.5343527.52653.533.5224.5202040172040جورج طارق الضبع اديب802فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح73.5543929265539260.5202040182040جورج ميخائيل مفيد شاروبيم803فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71.5503926.52450.538249202040182040جوزيف ماجد عادل اسكندر804فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح6837391821.539.538221.5202040182040حازم مصطفز بكر عبدالوهاب805فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح73364019.52342.538229.5202037152040حسام فاوى حمدان سايح806فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان14103283112592202040142040حمدى السعيد منصور مسلم807فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان66.5213924103438.5199202040152040حمدى حسن مايز محمد808فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح61453825275238.5234.5202038152040خالد أحمد سند العزب واىلي809فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان40.511241171826119.5202040142040ديفيد فايز حمدى عبدالمسيح810فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان5932206131920.5150.5202040142040راىم احمد محمود محمد811فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

812فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ر
دور ثان45.518205111613.5113202040142040رمضان مصطفز محمد عبدالباق

ناجح74434016.52844.536237.5202040132040زياد احمد حسن محمد813فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71474028.53058.539255.5202038102040سامح بدرى ساىم سليمان814فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان22.530206.5915.520108202040162040سيد ضويح حميد عواد815فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز816فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ز سمي  فوزى سيفي  دور ثان50.518128.51119.520.5120.5202040152040سيفي 

ناجح76574029305939271202040152040شنوده عماد مفيد بخيت817فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72483917234037236202040152040طلعت عصام طلعت زىك818فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان28.518275111620109.5202040151540عاطف سعيد امبارك احمد819فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان50302910122220151202033152040عبد الرحمن احمد فوزى محمود820فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72453811193036.5221.5202032152040عبد الرحمن جمال حسن السيد821فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76553918234135246202040172040عبدالقادر محمد عبدالقادر غريب822فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76453812183029.5218.5202036162040عبدهللا ثروت محمد محمد823فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز عبده محمود824فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح58.549369293839220.5202040102040عبدهللا حسي 

ناجح64544017.53047.539244.5202040142040عبدهللا سعد محمد محمود825فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان7302711193026.5120.5202038152040عبده محمد عبده حسن826فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح61504026305631.5238.5202040162040عىل احمد محمد احمد827فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

يف عىل احمد828فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح45303512213334177202038152040عىل شر

ناجح69434021295033235202040172040عمرو عالء الدين ابراهيم محمد829فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71.5583925305537260.5202040172040فكرى محمود فكرى ابوالفتوح ابراهيم830فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح55.5303810263628187.5202040152040كريم بركات عدىل محمد831فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح4130319303929170202031172040كريم محمد ابو العفيفز احمد832فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 وهيب صليب833فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
لس روماب ناجح77604030306039276202040152040كي 

ناجح68544021.53051.539252.5202040202040مارفن وائل الضبع اديب834فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72544024305437257202040132040محمد احمد رجب كامل835فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز محمد محمود836فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح75533926305638261202040152040محمد امي 

ناجح74384020244428.5224.5202037162040محمد تامر جابر طلبه837فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان60.5203612183033.5180202029152040محمد شحات الصغي  عثمان838فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة



ناجح7556387253235.5236.5202038142040محمد عبد الحميد محمد سليمان839فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74393912183030212202040152040محمد عصام فهم الحماقيه840فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80503916274336.5248.5202040152040محمد عصام فواز محمد841فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70583829295832256202040152040محمد عىل احمد عىل842فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان6222311521.536.530181.5202040152040محمد عمرو محمد محمود843فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان64.516331122.533.532.5179.5202040152040محمد محمود معوض سعيد844فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح65313410.52131.534195.5202040182040محمد مدحت محمد السيد845فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان57192910223231.5168.5202040152040محمد مصطفز اسماعيل عبدالحليم846فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان74.5173511193029.5186202040152040محمد نور محمد طه847فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان62.51625471129.5144202037142040محمود انور محمود بدوى848فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان54.518114263032.5146202036152040محمود عىل احمد حماد849فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77554030285838268202040142040محمود ياش محمد مراد850فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان41.564202053.5202040142040مروان محمد عابد احمد851فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان40.514315223724118.5202038152040مصطفز محمود توفيق عبد اللطيف852فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4121115264120.5124.5202040152040مصطفز محمود حجاج محمود853فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز854فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان61.5301310.52535.511.5151.5202040152040مؤمن عاطف احمد حسي 

ى مرقص855فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح60363417254228.5200.5202040152040مينا امي  برسر

ناجح70423516254130.5218.5202040142040نض الدين عادل مقبول محمود856فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ائيل دانيال857فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح79563927305739270202040152040ونس عماد جيى

ناجح79544030306039272202040152040يوحنا مجدى انور عدىل858فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح79534030306038270202040152040يوسف اسماعيل حسن جنيدى859فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح6442272553029.5192.5202040152040يوسف عبدالمنعم رفاىع عبدالرحمن860فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح73394021264732.5231.5202036152040ابرار احمد محمد حسن861فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح73304018.52644.532.5220202038132040اري    ج احمد عبد الرحمن محمد862فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح66323418173528.5195.5202035172040استي  عبدة رسم عزيز863فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان46.510715.5621.512.597.5202038152040اشاء حمدى يوسف مرس864فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز محمد865فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ى حسي  ناجح66303927255238225202040202040اشاء خي 

ناجح69393720.52444.533.5223202040161940اشاء فرج محمود فراج866فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76364028.528.55740249202040172040اسماء خالد محمد احمد867فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان46.512131541920110.5202036102040اسماء موسي فارس يس868فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80604030306040280202040172040اغابى رءوف جمال فوزى869فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح63.5373221.51839.535.5207.5202040152040امنية عبدالمنعم عرابىل احمد870فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ه عماد فاروق حسن871فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح68322715153034191202040182040امي 

ه محمد حامد عىل872فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان65193211193032178202040172040امي 

ناجح71534026.51945.528237.5202040172040اية شعبان بدرى عبد ربه873فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68.5303924.51943.531.5212.5202040162040ايمان رمضان جاد خليل874فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح58303721.51536.524.5186202040152040ايمان عبد المنعم سيد عىل875فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة



ف أحمد محمود عبدالسالم876فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح78.5573524244838.5257202034142040آالء أشر

ناجح74.5423318234137.5228202038152040بسملة محمود السيد ابراهيم877فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح66.5303116233937.5204202040172040تغريد عبدالنارص سيف الدين محمود878فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان13106112637202036152040تفاحة عطا عبد البارى حسن879فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز880فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح77584029.53059.540274.5202040172040ثريا احمد ابراهيم حسي 

ناجح75604029.53059.540274.5202040142040حبيبه اسامه عبد الجواد مقلد881فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77.5524027235040259.5202040152040حبيبه هللا مصطفز محمود محمد882فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح66.5404025.51540.540227202040172040حبيبه النبوى سليمان محمد883فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان64203422244637201202036192040حبيبه محمد فتح السيد عبد الرحيم العطار884فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72473316244038.5230.5202040152040داليا محمود عبادى الصادق885فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح65303918234137.5212.5202040152040دنيا سيد حمدى محمد886فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76493825.52348.538.5250202034152040دينا ماهر عبدالغنز عبدالراضز887فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح66354016.513.53035.5206.5202038162040رحمة عاطف عابدين محمد888فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان60143710.51222.534167.5202040102040رحمة محمود عىلي محمود889فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح57.5343517.52239.531.5197.5202040152040روان محمد نجم نجم عبدالوهاب890فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح54553915153033.5211.5202040162040رودينا ايمن السيد عبد الرحيم891فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح79.5593930306039276.5202040172040ري  هام عمرو ابوزيد محمود892فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4614131119308111202040102040زينب صالح احمد عبد الرسول893فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74573930306037.5267.5202040152040زينب طارق سعد المضى894فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان69223412.52335.522.5183202036152040زينب محمد احمد محمد895فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح79604030295940278202040182040سارة ثروت تفال اشائيل896فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح63573124285228231202032162040سارة مسعد عبدالسميع عىل غريب897فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77604029305940276202040152040سلسبيل ابو بكر عبد العال محمود السايس898فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز899فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ز عبده حسي  ناجح68.5504021.51637.530.5226.5202040162040سلم حسي 

ناجح40302715153035162202040152040سلم محمد عيسوى ابوالغيط900فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح6431272411.535.530187.5202040152040سما محمود فهم فرغىل901فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان64192615153020159202040202040سهيلة سالمه عبدالظاهر سليمان902فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

وق محمد عثمان ابراهيم محمود903فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان5030131292112126202040152040شر

ناجح77513828245235.5253.5202040152040شهد ابراهيم محمد عىل904فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ى نشأت وهيب بسخرون905فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح80604030306040280202040152040شي 

ناجح7651403029.559.540266.5202040202040شيماء هشام عطية السيدعطية الخيال906فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح643034.53024.554.531214202036152040صباح صابر سالم احمد907فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77604030285840275202040172040ضح رافت جالل فرغىل908فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

909فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح75593927295636265202034182040عال محمد محمود مدب

ناجح78.560393029.559.539276202040152040غاده ماهر رمضان بشي 910فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز محمد911فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان45821.51922120115.5202037152040فاطمة محمد حسي 

ناجح5641372612.538.535207.5202040152040فاطمه خالد متوىل محفوظ912فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة



دور ثان40713.511415580.5202027102040فرحه شاذىل عطيت هللا عطيه913فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز البي  صبح سعد914فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح75574030265636264202040152040كارولي 

ز عفت زينهم شفيق915فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح69574029.52049.536251.5202040162040كرستي 

ناجح65403628.51543.531215.5202040162040كرمينا جرجس حمام ناشد916فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71433830255528235202032152040كوثر عزالدين محمد قاعود917فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح79.5564026.53056.540272202040152040مارينا ميالد ينز مكسيموس918فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح66322823184133200202038142040مريم ابوالعباس احمد محمد919فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80603930306040279202040152040مريم احمد حسن حسن احمد920فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان52112515153020138202040152040مريم ضيف هللا محمد سالمه921فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان551424.523.52851.520165202040152040مريم عاطف نسيم فكرى922فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان441924.513173020137.5202040152040مريم محمود عبدالمقصود عىل923فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ف عبدالحميد مصطفز924فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح74403525244936234202040152040ملك اشر

925فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
دور ثان48108810181094202040152040ملك ايمن مندى تكروب

دور ثان551932.51171830154.5202040152040ملك محمد الضبع ضاىح926فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح43302613.517.53122152202040152040منة هللا وائل صابر شبيب927فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان593830.510102031.5179202040152040منة هللا ياش عيد محمد928فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز محمد خليفه929فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح77604030306040277202040202040منه حسي 

دور ثان548699181298202040152040منه عامر سمي  عبد الحميد930فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح63303725224736213202040152040منه عبدالاله محمد عبدالرحمن931فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

هللا ميخائيل932فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة نا عاطف جيى ناجح77604030306039276202040152040مي 

نا ياش صموئيل عزىم933فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح76524027.53057.538.5264202040152040مي 

دور ثان46122612183021.5135.5202040152040ناردين نض شاكر بسكالس934فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح69303019224124194202040152040ندى بركات عبدالموجود ابوالفضل935فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز936فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح79553830306037269202040152040ندى عطيتو محمد حسي 

ز محمد ابو النض احمد937فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح68353426265230219202040152040نرمي 

ناجح6636311323.536.524.5194202040152040نوال صابر فاروق محمد938فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح64373324244825207202040152040نورهان طارق مصطفز سيد939فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ا خالد عبد السالم ابراهيم940فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان5043323172028173202040152040ني 

ه السيد محمود السيد سعد941فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح67303111193025.5183.5202040152040ني 

ناجح70503617213828.5222.5202040172040هاجر جمال عبد الحميد محمود942فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ىل944فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ز ناجح71483522163833225202040152040ود احمد عبدالشكور ميز

ز945فصول الفريق يوسف عفيفز للتعليم األساس اعدادىالغردقة ز عادل كمال امي  دور ثان4215205152024121202040152040ياسمي 

دور ثان511728.521234424164.5202040202040ابانوب نبيل وليم زىك946فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ف ابو الحسن سليم947فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح40393022254729.5185.5202040202040ابو الحسن اشر

ناجح65353726295536228202040202040ابو الحسن محمد ابو الحسن احمد948فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح643634.515264124199.5202040202040احمد ابو الخي  عبد الرحمن صديق949فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان41363615.53045.57165.5202040202040احمد سعيد سيدى احمد يسن احمد950فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة



ناجح74584025305539266202040202040احمد محمد حجاج اسماعيل951فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71.5543726305625.5244202040202040احمد محمد زيدان احمد952فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح61573827295635247202040202040احمد محمد عبد الهادى احمد953فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز954فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح66353025.52348.534213.5202040202040احمد محمود احمد حسي 

اء محمد عوض احمد بريك955فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح63363321204128201202040202040اليى

ناجح69484026285434.5245.5202040202040الوليد رفعت عوض هللا عىل956فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح60363626.52652.533217.5202040202040امي  ياش شحات عباس ابراهيم957فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح65.5553324305438.5246202040202040اندرو ايهاب مرقس عزيز958فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح66583930306039262202040202040انطونيوس اكرم فايز خليل بطرس959فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68484024.518.54333.5232.5202040202040انطونيوس باسم فضل الموىل فانوس960فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4230361091926.5153.5202040202040ايهاب سعدان فتح توفيق961فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان5441295.51217.513154.5202040202040بشوى اليه فواز حبيب962فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح40324026214737196202040202040بوال انىس عطيه سعيد963فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح53553819.51635.534215.5202040202040توماس ايمن ثروت سليمان964فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح63483920153533.5218.5202040202040توماس سيف بطرس برسوم965فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68483725214634233202040202040جورج باسم جميل شاكر966فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72574030306040269202040202040جون عماد يوسف فهيم967فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71514030295940261202040202040حسن ممدوح إبراهيم عىل968فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز ممدوح إبراهيم عىل969فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح76333928.52654.540242.5202040202040حسي 

ناجح60453925255034228202040202040خالد شاذىل محمد احمد محمد970فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح45.551379263533201.5202040202040خالد عمر احمد محمد971فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح73564027184533247202040202040خالد محمد مصطفز ماضز972فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان48.53038691525156.5202040202040ديفيد طارق مهاود يوسف973فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 رمزى سعيد قلتة974فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح74513519.524.54432.5236.5202040202040رامز روماب

ناجح79403924305437.5249.5202040202040زياد اسامه سعد السيد عبد الاله975فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76543929295840267202040202040زياد محمد محمد مصطفز عوض976فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

977فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ر
ناجح75503518254337240202040202040عاصم عماد عبدالفتاح دسوق

ناجح74383720234338230202040202040عبد الرحمن احمد عنير محمد978فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح7430351120.531.531201.5202040202040عبد الرحمن محمد محمود عبد الرحيم979فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح75363717254232.5222.5202040202040عبد الهادى احمد عبدالهادى محمود980فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74363825295431233202040202040عبدالرحمن محمد محمد الباجورى981فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح75463721.53051.537.5247202040202040عمرو خالد رشيدى ابراهيم982فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72.5503316143028.5214202040202040عمرو خالد عبدالصادق حسن احمد983فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح69413420254529.5218.5202040202040فادى مجدى فوزى رميس984فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70543526305635250202040202040فارس فايق خلف فارس عوض985فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 عبدالرحمن986فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ر
ناجح80604030285837275202040202040كريم حمادة شوق

ناجح69303815233834209202040202040كريم طارق محمد احمد987فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة



 محمد احمد988فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
دور ثان51223317.52744.530.5181202040202040كريم هاب

لس محسن عياد عطيه989فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان65223224194320182202040202040كي 

لس نسيم رشدى مجىل990فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح79.5594030306040278.5202040202040كي 

دور ثان4793310112120.5130.5202040202040لؤى عمرو السيد عفيفز دراج991فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح53333314163034.5183.5202040202040مايكل واصف جرجس عزيز واصف992فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح69513628285634.5246.5202040202040محمد ابراهيم أسامة ابراهيم الشوربحى993فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4119214.51115.511107.5202040202040محمد احمد مصطفز عطيه994فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ف كمال سيف النض995فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان5530213.51619.58133.5202040202040محمد اشر

ناجح5230408223025.5177.5202040202040محمد حبىسر عمر ربيىع996فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ى عبدالباسط طة المتوىل997فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح77573830306038270202040202040محمد خي 

ى محمد رمضان998فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح66333620234330208202040202040محمد صيى

دور ثان53342115163111.5150.5202040202040محمد عالء يوسف محمد999فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح50.5452520183820.5179202040202040محمد عىل عطيه اسماعيل1000فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان43.5302117133013.5138202040202040محمد محسن يونس عبد الرحمن1001فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح75.5523930306036262.5202040202040محمد محمد زىك احمد السيد1002فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح50.5553728204827217.5202040202040محمد يوسف محمد حسن1003فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76.5533829305928.5255202040202040محمود رجب فرج عبد الفتاح1004فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح67.548363023.553.522.5227.5202040202040محمود محمد زىك مغازى1005فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح75543830295929255202040202040مروان ماجد المتوىل محمد عىل هويدى1006فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4244362920498179202040202040مصطفز احمد عبد السالم الخوىل1007فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح6149392821.549.533.5232202040202040مصطفز سامح مصطفز ابو زيد1008فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70533928265430246202040202040مصطفز ناجح الراوى عىل1009فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

1010فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح5252392819.547.521.5212202040202040مصطفز هشام عبد المنعم كيالب

ناجح47.5323728.51947.528.5192.5202040202040مكاريوس ظريف فوزى اسحاق1011فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ه1012فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح71493929.52453.534.5247202040202040مكاريوس عهدى نعيم جيى

ناجح65453628.52149.520.5216202040202040مكاريوس ميالد بلبل ساىم1013فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح61523929.52453.520225.5202040202040مينا ايمن ثروت سليمان1014فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح62.5433828.52149.522215202040202040مينا ساىم عزيز مالك1015فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 ناشد1016فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ر
ناجح60433118.52341.521196.5202040202040مينا عبدهللا شوق

وس1017فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح54.5383119.51534.520178202040202040مينا ماهر جرجس تاورصز

ناجح50.5402018.51836.523.5170.5202040202040وليد عابر مكرم عجيب1018فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح55302017.51835.525.5166202040202040ياش احمد مصطفز ماضز1019فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68513018183635220202040202040يىس عزيز كمال حارس1020فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71.5583926245036.5255202040202040يوانس يوسف مرزوق حكيم1021فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح40302016.51935.523148.5202040202040يوسف احمد مصطفز ماضز1022فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77603830306040275202040202040يوسف الورد سمي  نصيف اشائيل1023فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز محمد السيد1024فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح77473925164132236202040202040يوسف حسي 



ناجح66473622234527221202040202040يوسف رزق عيد اديب1025فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70493722184033.5229.5202040202040يوسف عبد الكريم محمود حموده1026فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4018919113020.5117.5202040202040يوسف محمد زغلول محمد صالح1027فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان3121612517176202040202040اري    ج طارق محمد السيد المرشدى1028فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

قت احمد عبدالصبور توفيق1029فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح68494027255222231202040202040اشر

قت هاشم عباس محمد مدكور1030فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح78564030306040274202040202040اشر

ناجح68513530306040254202040202040اماندا سامح اليشع مليكة1031فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز1032فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح61.5463726214737.5229202040202040امل صالح عبد الوهاب مالح حسي 

ناجح553820.519224130.5185202040202040امنيه طارق محمد ابو الخي 1033فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح62492023234626203202040202040اناسيمون جرجس مالك عبد هللا1034فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح79543819.52241.537249.5202040202040ايرينز عماد جابر ابو الجراد1035فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77.5574028295740271.5202040202040ايمان حماده عبدالعليم احمد1036فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح58352027235032.5195.5202040202040بسنت عيد فاضل يوسف1037فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح69492330215136228202040202040بسنت محسن عياد عطيه1038فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح46412019.51534.528.5170202040202040تسبيح عبد الخالق فتح كلح1039فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70413930285835243202040202040تسنيم االمي  احمد فؤاد محمد احمد1040فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح60.5493025244931.5220202040202040جوفانا جرجس تفر نصيف1041فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح66.5512923.52750.529226202040202040جومانا سمي  حلم حسب هللا1042فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح64513625234835234202040202040جويس ماجد ناىحى يوسف1043فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان28.51952576.566202040202040جينه نارص عجيب حبيب1044فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح65.5424010.519.53035212.5202040202040حبيبه سامح مصطفز ابو زيد1045فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح63513920234335.5231.5202040202040حبيبه محمد عىل حسن1046فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح6034369223134195202040202040حبيبه وحيد توكل محمد1047فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح41393210203029171202040202040حبيبه ياش محمد عىل1048فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77.5604029305939275.5202040202040حنان ناصح عىل عبد المجيد سالم1049فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز محمود1050فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح7158342421.545.538.5247202040202040داليا حسام الدين حسي 

ناجح75.5533620224233.5240202040202040رحاب ايمن احمد محمد1051فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70484026.52551.532241.5202040202040رحاب حماده عبدالعليم احمد1052فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح64343713213427.5196.5202040202040رويدا محمد صالح عبدالجليل1053فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح73574029305939268202040202040ريفان موس عطا صليب سليمان1054فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ي عبدالعال1055فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ناجح80604030306040280202040202040ريم عبد الباسط يمنز

ز1056فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح71543528.52553.535248.5202040202040ريم محمد جاد حسي 

ناجح57.5403720163626196.5202040202040ساره احمد جمعه محمد مبارك1057فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح79542619.51938.534231.5202040202040سلوان عالء يوسف حميد1058فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز عبدالفتاح قزامل1059فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح78.557403029.559.538273202040202040سمية حسي 

ناجح79574023204333.5252.5202040202040سهيله يوسف محمد حسن1060فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان65.5182011193022155.5202040202040شهد احمد قناوى عىل1061فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة



ناجح78493423.53053.538.5253202040202040عبي  عرفه عىل احمد1062فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72.5454026.52753.538249202040202040فاطمة احمد عطا زرزور1063فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح67302015153020167202040202040فاطمه امبارك جعفر مبارك1064فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77302310.519.53024.5184.5202040202040فاطمه نصح جابر عبد الوهاب1065فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان59152010203020144202040202040كاترين نضى ناشد موس1066فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68.5353221.52445.533214202040202040كرمينا مالك عطيتو ميخائيل1067فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان68.5222013173013.5154202040202040لوجينة ابراهيم عبد الهادى فهيم حماد1068فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ف ابراهيم سعيد1069فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح67382016183420179202040202040ليديا اشر

دور ثان5130511.5718.57111.5202040202040مارتينا عادل ميالد شحاته موس1070فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77.5584028305840273.5202040202040مارتينا عزيز يونان ميخائيل1071فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح44.53024.515173228159202040202040مارى عماد يونان عيد1072فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح673429.522194124195.5202040202040ماريان عادل سمي  تادرس1073فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح573828.521.52647.535206202040202040ماريز ايمن صفوت فخرى1074فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح67413015213628.5202.5202040202040مارينا سعيد سيدهم توفيق1075فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح66.54926.515183332.5207.5202040202040مارينا صبح زرىع صالح1076فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح6144302626.552.531218.5202040202040مريم راغب ميشيل وهبة سعد1077فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80603929305938276202040202040مريم عبد العزيز حامد عبد العزيز غنيم1078فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77.5604027.52855.539272202040202040مريم محمد الشافىع عبدهللا حسن رضوان1079فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68.5544029.52958.538259202040202040مريم نض فتح عبد السيد خليل1080فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح66.5573727275439253.5202040202040ملك محمد محمد قاسم1081فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز1082فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان413055.51520.58104.5202040202040منال حمدى محمود امي 

 عيد1083فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
 محمد حساب

ز
دور ثان53.552820153520141.5202040202040منة هللا هاب

دور ثان561324.521153613142.5202040202040منة صابر محمد طلب الواىل1084فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ف عدىل عزيز1085فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح63432812.52133.527194.5202040202040مهرائيل اشر

ناجح69513926305632247202040202040مهرائيل أيمن بركات نان1086فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح65573725.52752.536.5248202040202040مهرائيل ماهر معوض كامل1087فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4039928106.5104.5202040202040موده معروف شحاته محمد1088فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان48.542208223012152.5202040202040نادين ايهاب حمدى حسن معوض1089فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز1090فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح58.55526.515254024204202040202040نانىس احمد عبد الحميد حسي 

دور ثان21.530631215375.5202040202040نعمه محمد ابو الحمد حامد1091فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح766037.526305639268.5202040202040نوسه نبيل سمي  عبد النور1092فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح58.5322022214322175.5202040202040هاجر صابر محمد طلب الواىل1093فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز محمد1094فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح77593928305840273202040202040هدي محمد حسي 

ناجح64.5452510203020184.5202040202040هناء جرجس نظي  بخيت1095فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح59.5493021274820206.5202040202040هويدا مصطفز رمضان مصطفز1096فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز مكرم هللا بولس1097فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح76513830295938262202040202040يوستينا روبي 

 عياد رياض1098فصول األحياء للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ر
ناجح77604030306040277202040202040يوستينا شوق



كةالغردقة دور ثان403313810.518.520124.5202040202040ابراهيم احمد محمد عثمان1099الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57.54235.529285734.5226.5202040202040ابراهيم ايمن محمد عبدالرحيم1100الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77553830285839267202040182040ابراهيم عمر ابراهيم يوسف1101الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح563633.525305532.5213202040172040ابو بكر محمد عىل محمد1102الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5433271618.534.526174.5202040152040ابو رحاب محمد ابو رحاب محمد1103الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز1104الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير  حسي 
دور ثان433223.57152225145.5202040201940ابوالمكارم عبدالنارص مصطفز

كةالغردقة ناجح78.5604030306040278.5202040202040احمد ابراهيم طايع احمد1105الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح58.5433129245335.5221202040151940احمد ايمن سلطان محمود عبد المقصود1106الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65504029275636.5247.5202040202040احمد جمال احمد السيد1107الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز احمد احمد1108الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح4133202319.542.526162.5202040192040احمد حسي 

كةالغردقة ناجح47.5342516173328.5168202040202040احمد عبدالفتاح احمد ابوزيد1109الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح514329.522.52244.530198202040192040احمد عىل محمد مصطفز1110الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69.5523930255539254.5202040202040احمد فوزى محمود احمد1111الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68.5573826285438255.5202040202040احمد كامل رمضان امبارك1112الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71.5303928285634230.5202040202040احمد كرم حسن محمد1113الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان57153610203035173202040202040احمد محمد مصطفز محمد1114الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68.5514027305738254.5202038182040احمد محمود محمد محمود1115الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69303819254435216202040202040ادهم محمد عبد هللا بشارى1116الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57413526295534222202040172040اسامة سامح عبد الحكيم عبد العزيز1117الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72483826285438250202040102040اسالم حمد هللا احمد كبي 1118الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز عىل1119الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح56.5303924.52953.534213202040102040اسالم عىل حسي 

كةالغردقة ز جاد الرب محمود جاد الرب1120الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح62323817.52340.520192.5202040202040الحسي 

كةالغردقة ناجح55303813203320176202040202040امجد محمد الصاوى عبد اللطيف1121الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75483926285431247202040152040امي  محمد حسن عوض1122الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز باشا1123الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ز جمال امي  ناجح5937379213020183202040182040امي 

كةالغردقة ز1124الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير دور ثان66.5133710273711164.5202040202040انس صالح القط حسي 

كةالغردقة ناجح56.5353729295838224.5202040202040اياد احمد محمد عبدالهادى1125الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61383711223324.5193.5202040102040برسوم سمي  حلم جرس1126الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح53.5383723275035213.5202040202040بالل حسن شلنى حسن محمود1127الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ف شاكر عزيز1128الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح65.5523928285638.5251202040202040بوال اشر

كةالغردقة ز واصف1129الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير  صفوت ابو الغيط بنيامي 
ناجح73573924.53054.539.5263202040162040بيير

كةالغردقة ناجح69424023285138.5240.5202040202040بيشوى نبيل مرزوق منقريوس1130الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز توفيق عبد العزيز1131الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح62303819.52746.536.5213202040122040توفيق حسي 

كةالغردقة  شنوده عبد الشهيد1132الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ز
ناجح51.530299.520.53028.5169202040202040جورج هاب

كةالغردقة ناجح69.5594026305635259.5202040152040حازم محمود عبد العاط محمد1133الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح48.5303819.52140.526183202040202040حسام عماد عبد العاط الصعيدى1134الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40192816254121149202040202040حسام محمد محمود حسن1135الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير



كةالغردقة دور ثان4330132192120127202038202040حسن عبيد حسن دياب1136الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة وس صليب1137الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح65.5383920.52747.535225202040202040روماريو جرجس عبد النور تاورصز

كةالغردقة ناجح40302815223726.5161.5202040182040رياض محروس نض الدين مرتضز1138الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد1139الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح49502915153027.5185.5202040182040زياد مبارك حسي 

كةالغردقة ناجح58443720.52242.527.5209202040202040زياد محمد عباس عبد الحميد1140الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75563929.53059.536.5266202040202040زياد محمد محمود مصطفز1141الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6751392626.552.535244.5202040202040سامر ابراهيم يعقوب توفيق1142الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز1143الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ز مرجان حسي  ناجح58.5453622.51638.529207202040192040سهيل حسي 

كةالغردقة دور ثان53.532323.51518.520156202040192040سيف الدين جمال عبد هللا محمد1144الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75.5583928.52856.536265202040182040سيف نارص حسنز محمد1145الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح59493817.52744.539229.5202040192040صالح الدين عدىل صالح حلم1146الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان443020941340147202040102040طارق محمد رشاد عليوه1147الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67524027.52956.535250.5202040202040عبد الرحمن احمد محمد بغدادى1148الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57443618.52644.526.5208202040202040عبد الرحمن خالد ماجد محمد1149الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63514029305935248202040202040عبد الرحمن محمد عبد الظاهر محمد محمد1150الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63.5574026285432246.5202034202040عبد الرحمن محمد مراد احمد1151الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة  السيد1152الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ر
ناجح71.5564028.52957.538263202040202040عبد الرحمن محمود الدسوق

كةالغردقة ناجح49463416213734200202040202040عبد الرحمن محمود منازع عبد الحميد1153الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ي سيد عىلي1154الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ز
ناجح40493712203224.5182.5202040202040عبد الرحمن هاب

كةالغردقة ناجح80564027285531262202040202040عبد هللا ابراهيم محمود الراوى1155الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76.5594026305636267.5202040202040عبد هللا سيد سليم احمد1156الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76.5603929.53059.533268202038182040عبد هللا صالح ابو الفضل سالم1157الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72453915153020206202040192040عبد هللا فوزى عىل عبيد1158الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6143402623.549.524.5218202040152040عدى سيد سالم محمد1159الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52.5343422214325188.5202040162040عالء رسالن محمد محمد1160الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان59.53236811196152.5202040182040عالء عزالدين محمد احمد1161الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة  عبدالحافظ شعبان1162الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ز
ناجح80604020305021.5251.5202040202040عىل عبدالشاق

كةالغردقة دور ثان573534551021157202040162040عىل محمد احمد مصطفز1163الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75574028.52755.529256.5202040192040عىلي محمد سعيد احمد السيد1164الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5443525154023212.5202040202040عمار ياش عبد الناىحى شحات1165الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز أحمد1166الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح71434021163726217202040172040عمر احمد حسي 

كةالغردقة ناجح75494030306031255202040202040عمر طه عبدالقادر احمد1167الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72473823123528220202040162040عمر كمال جمعه محمود1168الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75533829265535256202040202040عمر محمد احمدي عىلي1169الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67.53131.515183328191202035202040عمرو خالد نوبى عىل1170الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67463828255334238202040202040فؤاد محمد فؤاد احمد1171الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57472618123025185202040202040كريم احمد سعيد احمد1172الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح65.5423620173733213.5202040202040كريم انور احمد عىل1173الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52313215153026.5171.5202040162040كريم خلف سليمان ربيع1174الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61.5373826265233221.5202040102040كريم رضوان بالل رضوان1175الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان412110751220.5104.5202040152040كمال عاطف كمال عبد المسيح1176الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5594026275338268.5202040202040ماريو جمال ميشيل عيىس1177الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72543925.525.55134250202040202040مازن السيد فتح مصطفز1178الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77563728235139260202040202040مازن مصطفز حمدان مصطفز1179الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74533929295839263202040152040محمد احمد سليم احمد1180الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ف محمد عودة1181الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح65433222.522.54534219202040152040محمد اشر

كةالغردقة دور ثان41.5143561726123.5202040102040محمد ايهاب مصطفز ابراهيم عطية1182الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73583629305938264202040182040محمد جمال عىل محمد1183الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73533624214532239202040171740محمد جمال موس حسن1184الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52302610203030.5168.5202040202040محمد جمعه عمر محمد1185الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز احمد مسعود1186الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح56502028235128205202040181940محمد حسي 

كةالغردقة ز رشاد عبد العال1187الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح44.54220.523.51942.527.5177202040162040محمد حسي 

كةالغردقة ناجح61572321173820199202040202040محمد خالد محمد حسن1188الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71604029265533259202040182040محمد خالد محمد مغربى1189الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة  عبد العليم1190الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ز
ناجح65604027265335253202040152040محمد عبد العليم بسيوب

كةالغردقة ناجح61564023214426.5227.5202040192040محمد عبدالكريم احمد سعدات1191الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65553530275730242202040202040محمد عصام عوض صديق1192الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5604030306038276.5202040182040محمد مبارك معداوي احمد1193الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73603227204736248202040202040محمد محمود احمد عيد1194الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68604030306039.5267.5202040202040محمد محمود السيد غنيم1195الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5603930306040277.5202040202040محمد محمود عز الدين احمد1196الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74604030265638268202040202040محمد معمر ابراهيم عبد القادر1197الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7260362673332233202040202040محمد ممدوح عبد السالم بشي 1198الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ف احمد همام1199الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح76543930265637262202040202040محمود أشر

كةالغردقة ناجح77553226255133.5248.5202040172040محمود مصطفز احمد سنوس1200الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان66331325.51742.530.5185202040102040محمود مصطفز فهم احمد1201الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75543425275233248202040202040محمود هالل عبدالعال شور1202الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح775323.517153233.5219202040152040محمود يس عبد الدايم ابوبكر1203الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ي1204الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ز
ناجح76554030306039270202040202040مسلم السيد فتح المدب

كةالغردقة ناجح66532121123333206202040202040مصطفز احمد عبد الاله عبد المحسن1205الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5502021224334217.5202038191940مصطفز سيد عباس حسن ايوب1206الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان78551122244633223202040172040مصطفز عارف سيد حسن1207الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ي حماده أحمد كبي 1208الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ناجح74522018133132.5209.5202040152040مصطفز

كةالغردقة ز1209الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ز مرجان حسي  ناجح62.5382319113023176.5202040182040معاذ حسي 



كةالغردقة ناجح6848222225.547.535220.5202040182040معاذ مجدى محمد الصغي 1210الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز عىل سيد ابوضيف1211الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح80553930255539268202040162040معير

كةالغردقة ز محمد احمد حامد1212الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح80594024.52953.538270.5202040202040معير

كةالغردقة  لطفز1213الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ر
ناجح72463425.52651.534.5238202040181740مكاريوس سامح شوق

كةالغردقة ناجح73503828295738256202040202040مهند عىل ابوالوفا ايوب1214الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65553826.52955.538251.5202040202040مؤمن ابراهيم عبدالباسط محمد1215الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68.5503721.52950.525231202040102040مينا خلف سعيد ابراهيم1216الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76573928305833.5263.5202040202040مينا مجدى عايد عطيه1217الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67.5514030306037255.5202040192040مينا ميالد سالمه ناشد جادهللا1218الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62.5482323254824205.5202040202040هشام محمد عبد الخالق احمد1219الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68523430306036250202040102040هيثم مجدي عبد المنعم محمد1220الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78603830306036.5272.5202040192040يوساب سمي  نجيب ابراهيم1221الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5513916274327.5231202040202040يوسف امي  شاكر ابو العال1222الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63463925.52853.527.5229202040202040يوسف حمام ناىحى احمد1223الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح54.533287293621.5173202040152040يوسف رمضان بخيت محمد1224الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73583829.53059.538266.5202040202040يوسف شعبان محمد فضل الل ه1225الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5621267.522.53011144202040162040يوسف عاطف يحن  عبد الحكيم1226الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68543719.52645.533237.5202040202040يوسف محمد فكرى محمد1227الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان12104369136202040202040يوسف نض بشي  محمد1228الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74403929295838.5249.5202040182040اروى جمال محمود محمد1229الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80604029.53059.540279.5202040172040اروى مجدى سيد ابراهيم1230الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80583328.53058.540269.5202034202040اروى محمد احمد بكرى1231الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ي منصور احمد1232الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح5730209213020157202038202040اروي يحن 

كةالغردقة ناجح80604030306040280202040202040اشاء احمد السيد عبدالعزيز عطيه1233الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69463530295929238202040202040اسماء احمد ابراهيم عبد العظيم1234الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71382730295929.5224.5202040202040اسماء عطيه احمد محمد1235الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ة عبدهللا محمد عبدالعليم1236الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح60.5342327305721.5196202037171640امي 

كةالغردقة ز1237الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ة محمد صديق حسي  ناجح64402323305330.5210.5202040202040امي 

كةالغردقة ة هشام عىل محمد عبد العاط1238الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح79594030306040278202040202040امي 

كةالغردقة ه هشام محمود احمد رشوان1239الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح69422827275425.5218.5202040202040امي 

كةالغردقة ناجح73.5533325.52449.536245202040202040اهله ابوبكر احمد فؤاد1240الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67.5413429305927228.5202038192040ايمان ابو الحسن محمد احمد1241الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76.5442827.53057.529.5235.5202040202040ايمان رمضان بشارى احمد1242الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ى عبدالح1243الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح70.5453929285740251.5202040202040ايمان هشام محمد خي 

كةالغردقة ناجح49412421.52647.520181.5202040202040ايه احمد امبارك احمد1244الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ف عبدهللا موسي1245الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح75.5604029.53059.540275202040202040بسملة اشر

كةالغردقة دور ثان48.5122010.519.53010.5121202038102040بسنت حسن محمد عبد ربه1246الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح74.5584030306040272.5202040192040تسنيم جعفر قدرى عبد الحليم1247الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64.5553829.53059.538255202032202040جنات مصطفز فوزى مصطفز1248الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52.5302215193420158.5202038152040حبيبه محمد احمد عبدالوهاب1249الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح46.5422523285126.5191202040152040حبيبه محمد سعيد محمد1250الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز احمد جمعه محمد1251الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير دور ثان413112318215110202040202040حني 

كةالغردقة ز احمد محمد محمد ابراهيم1252الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح79584028.53058.540275.5202040171740حني 

كةالغردقة ز طه يوسف حجاج1253الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح523020.58223021153.5202040202040حني 

كةالغردقة ز عبد الرحيم عبد الرازق محمد1254الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح73594029.53059.538269.5202040182040حني 

كةالغردقة ز كرم محمود احمد1255الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير دور ثان5230270.51717.512.5139202040202040حني 

كةالغردقة ز محمد احمد العبد1256الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح74603830306036.5268.5202040202040حني 

كةالغردقة ناجح68593719294830.5242.5202040192040رانيا مجدى عبد اللطيف محمد1257الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72524026265236252202040202040رحمه احمد محمد مراد1258الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74.5573828275538262.5202040202040رحمه عبدالنارص احمد محمد1259الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67332725275224.5203.5202040192040رحمه عالء الدين عبد الموىل يوسف1260الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79604029305940278202030202040رنا عمرو عبد الفتاح محمد قنديل1261الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76554030275739267202040202040روان احمد عبدالجيد السيد1262الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73604030295938270202040152040روان شاذىل عبد الراضز محمد1263الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76472930255529236202040191940روان محمد عثمان عىل1264الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة  متوىل محمود محمد1265الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ز
ناجح694634.529275631.5237202040202040روان هاب

كةالغردقة  جمعه محمود1266الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ز
ناجح583423.514163020165.5202038202040روميساء هاب

كةالغردقة ناجح77584028285636.5267.5202040202040رؤى منصور سيد طاهر1267الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح56472517254225.5195.5202040152040ساره احمد مختار احمد ابراهيم1268الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64442120.51737.530.5197202040182040ساره حمدى وهب هللا عىل1269الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70513921274831.5239.5202040202040ساندى ساىم رمزى هرمينا بقطر1270الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان493181552020128202040172040سلم احمد سعيد رمضان1271الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز عبد هللا1272الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح72563929305940266202040202040سلم سيد امي 

كةالغردقة دور ثان42.53020.59.5817.520130.5202040152040سما ياش يوسف عبد الاله1273الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان0202040202040غ0غغغغغسماح سليمان السباىع غازى1274الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63.5443224.51943.528211202040202040سمر محمد نارص اسماعيل1275الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65593730306037258202040202040سها محمد احمد عىل1276الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح775739.530306040273.5202040182040سهيله سيد ابوبكر احمد1277الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح40372321173833171202040182040شاهيناز محمد عىل شحاته1278الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64563929305939257202040202040شذا احمد محمود عىل سالمه1279الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة وق حماده محمد سعد حجاج1280الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح64.5573925.52449.535245202032202040شر

كةالغردقة وق خليل محمد خليل1281الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح595620.523.520.54432211.5202040202040شر

كةالغردقة ناجح80593930306040278202040201540شهد احمد عبدالل ه السيد المضى1282الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح755438.530306040267.5202040202040شهد رضا محمد حجاج1283الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح74564030275738265202040192040صفاء احمد فهم السيد زاهر1284الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75563828305836263202038202040صفاء محمد عبدالفتاح الرفاىع1285الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77603930295940275202040202040علياء مبارك عىل محمد1286الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77393021183928213202040202040علياء محمود محمد عليان1287الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75594028.53058.538270.5202040202040غاده خالد عبد الحليم محمد خليل1288الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز عبد الشفيق عبد المنصف1289الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح74.5533930205034.5251202040171940فاطمه حسي 

كةالغردقة ناجح74484030215135.5248.5202040202040فاطمه مجدي محمد محمد جادهللا1290الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح624035.525133825200.5202040202040فايزه محمد محمود عبداللطيف عبده1291الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72.5574028134134244.5202036202040فرح حمدى صديق احمد1292الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح58453220.51737.529201.5202040192040فريده محمد فاروق عباس1293الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة وز فتح احمد نجيب1294الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح71473730194929233202040202040في 

كةالغردقة ناجح75583928305837267202040182040كاريمان محمد ابو الفتوح عبد السالم1295الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح58473523.52649.522211.5202040202040مارلن ادوار فلتوس توفيق1296الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72553627285536254202040162040مروة جمال محمد محمد1297الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح58393220103020179202040172040مريم احمد عبد الاله عبد المحسن1298الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80604030306040280202040202040مريم احمد محمد احمد يوسف1299الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان55403812183013.5176.5202040202040مريم بهجت الفز رياض1300الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76603929305937.5271.5202039191940مريم حاتم جابر محمد بدوى1301الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63553722.53052.524.5232202038182040مريم طارق محمد حسن1302الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح625739.515284326.5228202040192040مريم عبدالرحمن مصطفز عبدالرحمن1303الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74584029255434.5260.5202034202040مريم محمد محمود محمد1304الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح735838.523275035254.5202040202040مريم محمود احمد بدين1305الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح674637.521274821.5220202040202040مريم منتض عبد اللطيف اسماعيل1306الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح50.54136.516143020178202040202040ملك خالد احمد قاسم1307الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ي فتحي يوسف1308الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ناجح463238.515223720.5174202040201940ملك مصطفز

كةالغردقة ناجح80594030306040279202040202040منة ابو الحجاج فتح محمد1309الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ف محمد ابو القاسم1310الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح74604028.53058.540272.5202040202040منة هللا اشر

كةالغردقة ناجح79574029305940275202040202040منة هللا جمال السيد عبد النعيم1311الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72503829305937.5256.5202040142040منة هللا خالد احمد محمد1312الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76564030306040272202040202040منة هللا محمود عبده محمد1313الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77493828.52553.527.5245202040202040منة خالد الصغي  سعيد1314الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66303820.51333.521188.5202040202040منة رمضان انس احمد1315الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79604030306040279202040202040منة عبد الهادى عبد المقصود بدوى1316الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان612132.527.51239.520.5174.5202036171940منة محمد طاهر خليفه1317الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66403728.53058.528.5230202040202040مها محمد كمال محمد1318الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة  عىلي1319الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ز ناجح72553729285736257202040172040ميار ابوالحسن حسي 

كةالغردقة دور ثان58193725123721172202040202040ميار طلعت سيد جابر1320الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح74543928.53058.538263.5202040192040ميار محي الدين ابو بكر رضوان1321الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78603830306037273202038192040نادين عالء سيد عىل1322الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76503829.51746.530240.5202040202040ندا سليم مصطفز سليم1323الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70543630194933.5242.5202040202040ندا عبد الباسط ابوالوفا محمد1324الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67523321.51132.527.5212202040202040ندى عبد الرحيم جيى احمد1325الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74534028.53058.540265.5202040202040ندى عبد هللا محمد احمد عبد الكريم1326الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75603730306040272202040182040ندى عدىلي صالح حلم1327الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74533926255140257202040182040ندى ياش محمد محمد1328الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ي جندي1329الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير
ر
دور ثان571920.512183030156.5202040131740نرفانا عواد شوق

كةالغردقة ف فؤاد عبدالمنطلب1330الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح5948227.52431.524.5185202040202040نور اشر

كةالغردقة ناجح70572830306033248202040202040نورهان خالد احمد محمد السيىس1331الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ز سليمان1332الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير ناجح52302220123225161202040202040نورهان محمد حسي 

كةالغردقة ناجح765236.525244939252.5202040202040هاجر عىل جاد الرب ابراهيم1333الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68474030306040255202040161940هبه سعيد عبد الحميد ابراهيم عيىس1334الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77543925.53055.540265.5202040192040همسه محمود محمد دياب1335الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78544029305938.5269.5202038171940هويدا ايمن عبد الموىل يوسف1336الشهيد وليد الجعفرى االعدادية المشير

ناجح70363315153033.5202.5202040182040ابراهيم أحمد ابراهيم عبد الح سالمه1337فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز محمد1338فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ف حسي  دور ثان49.5123115.514.53023145.5202040182040احمد اشر

ناجح73353923275039236202040182040احمد االمي  فهد عبد المقصود1339فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70433523.52346.538232.5202040182040احمد جمعه عبد الستار النجار1340فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز محمد عبد المجيد1341فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح56.530311819.537.525.5180.5202040182040احمد حسي 

ناجح7043331714.531.526.5204202040182040احمد حمدى فارس حسن1342فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح65303218.516.53525.5187.5202040182040احمد حمدى مبارك عمر1343فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70.5483419133226.5211202040182040احمد عصام حسن محمد1344فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح44.5303416.513.53026.5165202040182040احمد محسن فهم مصطفز1345فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71473419153428.5214.5202040182040احمد محمود قاسم عىل1346فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70.54738.523.53053.535.5245202040182040ادهم محمود عبدالغفار احمد1347فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان52.514339.5918.522.5140.5202040182040اسالم ابراهيم احمد عايد1348فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4083410.51121.526129.5202040182040اسالم نض ابو زيد عىل1349فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71.5493620193932.5228202040182040امجد مختار فايز ساىم1350فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ى سمعان1351فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح533034.510.519.53034181.5202040182040اندرو ابراهيم صيى

ناجح49302813173027164202040182040جرجس ياش حبيب جادالرب1352فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4015204.51620.522117.5202040182040جورج ياش حبيب جاد الرب1353فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح60563610.53040.534.5227202040182040حلم صالح حلم عبيد هللا1354فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح674732.511193034210.5202040182040رامز بسادة فؤاد عدىل1355فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح66353515254025.5201.5202040182040راىم عماد سعد عشم1356فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان308264.5711.526.5102202040182040ريمون كرىم سعد زخاريوس1357فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة



ناجح76513915.52641.539246.5202040182040زياد ابراهيم حماده محمد1358فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77563916254137.5250.5202040182040زياد أحمد عبد الوهاب عىل حفنز1359فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71513612.52739.537234.5202040182040زياد شاذىل مبارك سيد1360فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز1361فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح5150305303530.5196.5202040182040زياد وليد خلف حسي 

ناجح62.556377.52330.536.5222.5202040182040سالم محمود مجر ابواليل1362فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان1935137233022119202040182040سيف سيد بشي  محمد1363فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح59.544379213031201.5202040182040سيف عمرو عبدالخالق محمود1364فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

يف الخطيب عبدالمنعم عبدالحليم جاب هللا1365فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح6252396303632221202040182040شر

يف جاسم1366فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة يف حسن شر ناجح71.5604010304034245.5202040182040شر

ناجح58473210293928204202040182040شهاب أحمد محمد محمد عمران1367فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71.530366.52430.533.5201.5202040182040عبد الرحمن محمد احمد عبد الرحيم1368فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح63513629275632238202040182040عبدالرحمن طلعت محسن باشا1369فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68.5383824.52650.531.5226.5202040182040عبدالرحمن نارص سلم سليمان1370فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح52.5423715.52338.526.5196.5202040182040عبدهللا رشاد حزين عاشور1371فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح50383313203323177202040182040عالءالدين احمد عىل فرغىل1372فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح4737288.522.53122.5165.5202040182040عماد حمدى عبده محمد1373فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح4034229213021.5147.5202040182040عمر عبد الرحيم رفعت احمد1374فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70.5503022163833221.5202040182040عمرو جاد عبدهللا عىل1375فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح64362427245128203202040182040فارس حمدى فارس حسن1376فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان45.5382211102123149.5202040182040كريم احمد مبارك احمد1377فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح46462815153025175202040182040كريم عىل احمد محمد1378فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان45.55711203126114.5202040182040كمال عادل كمال صادق1379فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4636207152229153202040182040محمد ابراهيم ابراهيم عىل1380فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح69.5503620254535235.5202040182040محمد ابراهيم محمد السيد1381فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح75543215243933233202040182040محمد حمزه محمد حمزه عبدالعزيز1382فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان19.534276243026.5137202040182040محمد حميد محمد الصادق1383فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح6747326.52531.533210.5202040182040محمد زين محمد العزب بدوى1384فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح69.5463515193425209.5202040182040محمد عصمت محمد عىل1385فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74.5563717244128236.5202040182040محمد فيصل محمد احمد1386فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70.5473715.51530.523208202040182040محمد محمود جابر يوسف1387فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70.5472722204226212.5202040182040محمد محمود كمال سليمان1388فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز عبدالقادر محمد1389فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح77.5603524244832252.5202040182040محمود حسي 

ناجح72.5573416153133227.5202040182040محمود عبدالحكيم سعيد سليمان1390فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز1391فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان4230261572220.5140.5202040182040محمود عبدالسالم محمد حسي 

دور ثان45302711112220144202040182040محمود عىل حامد عواد1392فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح75603620.52848.528.5248202040182040محمود محمد عبدالرؤوف ريان1393فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح79.5604030306032.5272202040182040محمود محمد هاشم محمد1394فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة



ناجح62.5543218.51634.522.5205.5202040182040محمود منصور صادق عامر1395فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 ايمن عبدالننى مرس1396فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ناجح62.5583217.52037.524.5214.5202040182040مصطفز

ناجح62.5503116153125199.5202040182040مصطفز حسام الدين مصطفز عبدالطيف1397فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح59.5323015203524180.5202040182040مصطفز صالح حسن ابراهيم1398فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80523622.523.54632246202040182040معاذ محمود مصطفز حمزة1399فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74483420.518.53930.5225.5202040182040مكاريوس اسامه عطيه يىس1400فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح46302415.52035.520155.5202040182040مكاريوس بولس نض عزيز1401فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح4330299213021.5153.5202040182040منصور محمد حامد عواد1402فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 باسليوس1403فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح51.530297233020160.5202040182040مينا فرج بسيوب

دور ثان4012308223020.5132.5202040182040مينا وجيه عريان مهنز1404فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 محمد ثابت عطا1405فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح65393825285326.5221.5202040182040هاب

 عيىس1406فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ر
ناجح72523925.52853.528.5245202040182040هشام احمد شوق

ناجح56323611233420.5178.5202040182040وليد مصطفز عبد الرحمن محمود1407فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح6936352719.546.526212.5202040182040يوسف احمد كامل احمد1408فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4011306142020121202040182040يوسف محمد جالل عبد الفتاح1409فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76554026.52854.536261.5202040182040ابرار عدنان سالمة المحمود1410فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80604030306040280202040182040اشاء ايمن اسعد مصطفز1411فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز1412فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح7736371722.539.536225.5202040182040اسماء احمد عىل حسي 

دور ثان49.520269.51019.521136202040182040اسماء سعد عبد الرحمن عبيد1413فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

قت عالء انور لبيب1414فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان602226.516233923170.5202040182040اشر

ي عبدالقوي عبد النعيم1415فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ي مصطفز

ز
ناجح71493824254935242202040182040اماب

دور ثان4912227132021.5124.5202040182040امل سعيد رشاد قناوى1416فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80573623234635254202040182040امل منصور راضز رزق هللا1417فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ه فرج هللا محمد منصور1418فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح75423615153028211202040182040امي 

ناجح61.5343915173224190.5202040182040اية مبارك جاد الرب جاد الكريم1419فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان57.5342411.51021.526163202040182040ايه احمد زىكي شحاته الجمال1420فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80593829305938274202040182040بسمه حسن عىل خليل1421فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80603830295938275202040182040بسنت نصيح مسم سعيد1422فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80603830306038276202040182040تيدورا ميشيل خلف كامل1423فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80573823.52548.534257.5202040182040حبيبه حسن عيد حسن1424فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز احمد عبدالعاط احمد1425فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح67543716153130219202040182040حني 

ز عادل جادالكريم محمد1426فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح61463619244331217202040182040حني 

يد السيد1427فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ز ناجح74563723254835.5250.5202040182040دينا مجدى ابوالي 

ناجح79594030306040278202040182040روان ابراهيم محمد محمد حسن1428فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح78.5563823275036.5259202040182040روان محمد حسن محمد1429فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80573821.52950.538263.5202040182040روز الندا طاهر صالح عباس محمد سالم1430فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80603829.52958.538274.5202040182040زبنب عمر فتح الباب1431فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة



ناجح47483920163636.5206.5202040182040زمزم اياد موس المحمود1432فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

1433فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح66373715153030.5200.5202040182040زينب جاد الرب محمد حساب

ف محمد سيد1434فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح79404028265433246202040182040ساره اشر

ناجح80594029.52756.538.5274202040182040ساره سيد محمد مبارك1435فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80594027.52754.536.5270202040182040سلسبيل يح السيد احمد1436فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان61222017.51532.521156.5202040182040سميه شاذىل احمد محمد1437فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77604030306037274202040182040عهد اسامه سعد عبدالننى1438فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح75543816.52844.539250.5202040182040ماريان زكريا مني  مجىل1439فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74543220.51232.529221.5202040182040مريم الضبع تدرى زىك1440فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح79.5524024.52246.537.5255.5202040182040مريم ايمن جابر عبدالرحيم1441فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح60.5443616143034204.5202040182040مريم سالمة مطي  سالمة1442فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح4732292193027165202040182040مريم عبده حميد حامد1443فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71.5302819.510.53029.5189202040182040مريم فوزى سعيد محمد1444فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح73464022153731227202040182040ملك عاطف سيد عبد السالم1445فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80603928.51745.536.5261202040182040ملك يوسف عبدالمنعم جادالكريم1446فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77573727.52855.537263.5202040182040منار عادل عباس سيد1447فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان91211822302082202040182040منه عىل عبدالمبدى عىل1448فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح57.5333122173930190.5202040182040منه محمد هالل صادق1449فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان40.534325111621143.5202040182040منز رجب حلم زغىلي1450فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

1451فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح68.5493414173130.5213202040182040ىم عزالدين محمد الشقراب

ناجح62.5473719.52645.536228202040182040ميلسيا بسادة فؤاد عدىل1452فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71483615.52641.536232.5202040182040نورهان رمضان محمود ابراهيم1453فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان26.582510154.556202040182040نورهان محمد سباق عبد الرحيم1454فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح51332015153020154202040182040هاجر رضا محمد نض1455فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح64.5303212.517.53033.5190202040182040هنا حماده عبد الباسط عبد النعيم1456فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74.5503920.52646.535.5245.5202040182040وفاء ابراهيم السيد رزق1457فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72.5563930306036263.5202040182040وفاء ابو بكر محمد ابراهيم1458فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان50222214163020144202040182040والء عرفه عبدالفتاح محمد1459فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز بدوى ابو الحجاج زيدان1460فصول بالل بن رباح للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح63403216203633.5204.5202040182040ياسمي 

كةالغردقة  نسيم ذىك1461خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز
ناجح68.5583830306039263.5181840182040ابادير هاب

كةالغردقة ناجح73583828.53058.540267.5181840182040ابانوب ثروت جمال ينز1462خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ى لبيب1463خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح72593829.53059.540268.5181840182040ابانوب عادل صيى

كةالغردقة ناجح62583826285439251181840152040ابانوب نادر صليب صدوق1464خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67563920274738247181840182040ابراهيم ابراهيم ابو العال محمد1465خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز1466خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح62593019284740238181840182040ابراهيم عربى ابراهيم حسي 

كةالغردقة ناجح70.5593727295640262.5181840182040ابراهيم محمد فواز محمد خليفة1467خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز احمد ابوالمندور1468خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح61.5593723.52851.539248181840182040احمد امي 



كةالغردقة ناجح65593526285439252181840182040احمد حسن محمد اسماعيل1469خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67.5593626.52854.539256181840182040احمد سمي  صالح ابراهيم1470خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح55.5573824285239241.5181840182040احمد سمي  محمد بشارى1471خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ي سويلم1472خالد بن الوليد االعدادية المشير
ر
ناجح65.5593829.52857.539259181840182040احمد سيد رضا سيد عبدالباق

كةالغردقة ناجح60583026.53056.538242.5181840182040احمد سيد محمد هاشم مهنز1473خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح44.5592321.52849.539215181840182040احمد شاذىل سيد عبد السميع1474خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان61371128235120180181840181940احمد صابر قاسم احمد1475خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح54462024.52953.520193.5181840182040احمد عبدالتواب هاشم رشوان1476خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة  الضوى حسن1477خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز
دور ثان48.5322216.52339.512.5154.5181840182040احمد عبدالشاق

كةالغردقة دور ثان47.5361217.52744.511151181840182040احمد عبدالننى احمد عىل1478خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57.5472313.52740.523191181840182040احمد عىل مصطفز احمد1479خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76532329.52958.538248.5181840182040احمد عيد محمود محمد1480خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح46352415.52742.520167.5181840182040احمد فتح كمال رياض1481خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64.5543523.53053.531238181840202040احمد فؤاد محمد الجوهرى1482خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65.5593929305940262.5181840182040احمد محفوظ عزت السنوس1483خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74.5593930306038.5271181840182040احمد محمد حلم محمد1484خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80573929305940275181840182040احمد محمد سعدالدين احمد حسن المشاط1485خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71504029305940260181840182040احمد محمد عبدالرحيم يوسف1486خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75593824285235259181840182040احمد محمد فتح هللا عبد الدايم1487خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز ابو زيد1488خالد بن الوليد االعدادية المشير  حسي 
ر
ناجح5450299.52231.530.5195181840182040احمد مصطفز عبد الباق

كةالغردقة ناجح68.5533115.51732.520205181840182040ادهم السيد احمد محمد1489خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان4140939127109181840182040استيفن لطفز ابراهيم اسعد1490خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ى فؤاد1491خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان51.5307219216115.5181840182040اسطفانوس صفوت برسر

كةالغردقة دور ثان43.541245162120149.5181840182040اسالم محمد السيد عبدالرحيم1492خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64.5413317254227207.5181840182040اسالم ياش عبد الننى مصطفز1493خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة  عبد الفتاح احمد1494خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز
ناجح80533730306040270181840182040اسلم هاب

كةالغردقة ناجح60.5513417.51633.522201181840182040افرايم جاب هللا عبدهللا عوض1495خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74.5604030306035269.5181840182040االمي  جورج ايوب حليم1496خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد عبد الحميد عبد العال1497خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح50.5382513213423170.5181840182040الحسي 

كةالغردقة دور ثان45302318123012.5140.5181840182040اندرو جورج عبدهللا عوض1498خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح59.5454027224929.5223181840182040إبراهيم أحمد عبد الستار عبد الدايم1499خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52.538311724.541.526189181840182040بافىل جوزيف حفظز حبيب1500خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74.5533927.53057.537.5261.5181840182040بوال زكريا اديب زىك1501خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74544028.52957.539.5265181840182040بوال مجدى غطاس فرانسيس1502خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66443727295634.5237.5181840192040بيشوى بهاء شارون عزيز1503خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح523236.523244724.5192181840182040توماس عدىل واصف جيد1504خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6331311924.543.524192.5181840182040جورج مجدى فؤاد يوسف1505خالد بن الوليد االعدادية المشير



كةالغردقة دور ثان4319209213020132181840182040جوزيف كرم مسعد صديق1506خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة هللا عبدهللا ابراهيم1507خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح65454029174632.5228.5181840182040جيم خي 

كةالغردقة ناجح61.5373829.52453.537227181840182040حازم ايمن سعيد ابو الفتوح البارودى1508خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح59.53637.522204227.5202.5181840182040حازم سيد محمد محمود1509خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح59303517223921184181840182040حسام وائل بهاء الدين احمد الشافىع1510خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57.54336.518193723.5197.5181840182040حسن سعد احمد حسن1511خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66.5363623295222212.5181840182040ديفيد مالك شنودة عبد المسيح1512خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح46.5302815223720161.5181840182040ريمون طانيوس جرجس بندرى1513خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان44.5132020103020127.5181840182040زياد احمد عىل محمود1514خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح40312015153020141181840182040زياد محمد فوزى احمد1515خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة 1516خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز
ناجح6442331519.534.526199.5181837182040ستيفن تيسي  جرجس الروماب

كةالغردقة دور ثان53203619.520.54022.5171.5181840182040ستيفن قديس سعيد غاىلي1517خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61342016.51531.520166.5181840182040سيد عاشور سيد حسن1518خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77.5524023305338.5261181840182040سيف الدين ايمن احمد عبدالعزيز1519خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة  احمد عوض1520خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز
دور ثان57.5182820173726166.5181840182040سيف الدين هاب

كةالغردقة ناجح76.5604030306040276.5181840192040شادى رافت مني  فوزى1521خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح55.53032.522103224.5174.5181840182040طالل محمد كامل أحمد السيد1522خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان49.520201218305124.5181840182040عبد الرحمن ايمن الصادق عبد الحافظ1523خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح493035.516.51733.520.5168.5181840182040عبد الرحمن أحمد محمد مصطفز1524خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61342018123022167181840182040عبد الرحمن جمال عىل حسن1525خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح50.530342421.545.520.5180.5181840182040عبد الرحمن عبد الخالق مبارك احمد1526خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61.55034.522123431211181840132040عبد الرحمن فؤاد جعفر امبارك1527خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66.5493726265230234.5181840182040عبد الرحمن محمد عبد العزيز يوسف1528خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74.55437.530306036.5262.5181840182040عبد الرحمن محمد فتح هللا محمد1529خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح53.53124.520163622167181840132040عبد الرحمن مختار مسعد مختار1530خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح58323727255233212181840182040عبد الرحمن مساعد محمد العادىل1531خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ي1532خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح64483621.525.54740235181840182040عبد الرحمن نارص محمد خي 

كةالغردقة دور ثان5536209112013.5144.5181840182040عبد الرحمن نبيل صفوت حسن1533خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63.5432917234031206.5181840182040عبد هللا ايمن عبد هللا محمد1534خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز1535خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان5139221251720.5149.5181840142040عبد هللا عبد الغفار محمد محمد ابو العيني 

كةالغردقة ناجح64353423194220195181840182040عبد هللا عزت محمد إمام1536خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ي1537خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز
ناجح73313827295628226181840182040عبد هللا محمد عبدالفتاح كيالب

كةالغردقة  سمي  كامل1538خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز
ناجح55313421163730187181840182040عبد المسيح هاب

كةالغردقة ناجح64.5373415213637208.5181840182040عبدالرحمن سالمة محمد سليمان1539خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان533026.51361928156.5181840182040عبدالرحمن فراج سنوس فراج1540خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66.54938.521123325.5212.5181840182040عبدالرحمن محمد غريب موس1541خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62.53033.519153427.5187.5181840182040عبدالرحمن منصور نضالدين محمد1542خالد بن الوليد االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح66.5453623254828223.5181840182040عبدهللا حسن عبد الحميد اسماعيل1543خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز عبدهللا1544خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان42.53081361911110.5181840182040عبدهللا محمد حسي 

كةالغردقة ناجح45303118213925170181840182040عبدهللا محمود احمد راشد1545خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح643630.518213928197.5181840182040عبدهللا ياش محمد جابر1546خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71383930225235235181840182040عىل احمد سعيد سيد1547خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40302018123013133181840102040عىل حسن عىل احمد1548خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح58302115153021160181840192040عىل محمد مبارك محمود1549خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان513229981720149181840182040عىل محمد مختار محمد1550خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63523010.519.53029.5204.5181840182040عىل محمود عبد الوهاب عىل1551خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح56302111.518.53030.5167.5181840182040عمار ياش محمد محمود1552خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان4230125111610110181840182040عمر احمد حسن عبدهللا1553خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52332415163120160181840182040عمر عبد الراضز محمود برىع1554خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75564023.52043.534248.5181840182040عمر عالء صالح عبدهللا1555خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان60312813.51932.512163.5181840182040عمر عىل بخيت محمود1556خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61312017133020162181840182040عمر محمد حسن محمد1557خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5847316152129186181840182040عمر محمد عبدالرحمن حافظ1558خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71413430295935240181840182040عمر نض تفر حمدان1559خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5931201418328.5150.5181840182040عمرو خالد عبد الفتاح حسن مصطفز1560خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67473724.52448.533.5233181840182040عمرو خالد محمد مصطفز1561خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69303720193934209181840182040عمرو كمال الدين محمد محمد1562خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان44152614163028.5143.5181840182040عمرو محمد احمد محمد1563خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40.531254.5913.520130181840182040عمرو محمد عبد القادر محمد1564خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80604029.53059.540279.5181840192040عمرو محمد فراج راشد1565خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ف نادر عبد هللا1566خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح69412711.52132.529.5199181840182040فادى اشر

كةالغردقة ناجح76603825285337.5264.5181840182040فادى رشدى شهدى منىس1567خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان6118208111921139181840182040فادى عيىس ادئب بسخرون1568خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح55302215153026163181840182040فارس مصطفز عبد الحميد اسماعيل1569خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5017206.51117.520124.5181840142040فلوباتي  اشعياء فوزى صادق1570خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6230205253021163181840182040فلوباتي  فاوى هارون كندس1571خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح603528.518294723.5194181840182040كريم اسامه سعد صبح1572خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76514027.53057.537261.5181840182040كريم خالد احمد سيد1573خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66433829215035.5232.5181840182040كريم ضياء الحق محمد احمد1574خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75564029305939269181840182040كريم عادل عىل رزق1575خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح673031.59213028.5187181840182040كريم محمد نصارى توفيق1576خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز1577خالد بن الوليد االعدادية المشير  حجاج حسني 
ناجح695326.522.52749.527225181840182040كريم مصطفز

كةالغردقة ز عىل1578خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح74453317244127220181840182040كريم نارص امي 

كةالغردقة ف سعيد لبيب1579خالد بن الوليد االعدادية المشير لس اشر دور ثان5139347.52330.57161.5181840182040كي 



كةالغردقة لس راشد عياد راشد1580خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح58443721234432215181840182040كي 

كةالغردقة لس شحات عزىم عبادى1581خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح75553825.53055.538.5262181840182040كي 

كةالغردقة لس صفوت عياد صادق1582خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح59302011.519.53120160181840182040كي 

كةالغردقة لس يونان فتح شكرهللا1583خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح76594029305939273181840132040كي 

كةالغردقة دور ثان481796511489181840182040ماريو يوسف مقار عبد المالك1584خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد1585خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح61432714.52236.521.5189181840182040مازن محمد حسي 

كةالغردقة ناجح70343216.52642.530.5209181840182040مازن مصطفز ابراهيم مبارك1586خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74383522244629222181840182040محمد ابراهيم عبد اللطيف البيوىم1587خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان62152992113120181840182040محمد احمد ابراهيم محمود1588خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان0181840182040غ0غغغغغمحمد احمد الضوى محمود1589خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان623010513186.5126.5181840182040محمد احمد سعيد عمر1590خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75533618254335.5242.5181840182040محمد احمد عبد الصبور صادق1591خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان27179.54372.563181840182040محمد احمد هميم احمد1592خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ف فاروق بشي 1593خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح73313012.517.53023187181840182040محمد اشر

كةالغردقة دور ثان67182416143013.5152.5181840182040محمد البحراوى محمود احمد1594خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70303317.52037.520190.5181840182040محمد بدوى محمد عىل1595خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان6930216152120161181840182040محمد حسن عبد المطلب عبد الموىل1596خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد عثمان1597خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح74604030306040274181840182040محمد حسي 

كةالغردقة  محمد عرابى1598خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز ناجح80513930295938.5267.5181840141540محمد حسي 

كةالغردقة ناجح68333723184123202181840182040محمد رمضان محمد منصور1599خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز1600خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح77604023305336266181840182040محمد سعد محمد حسي 

كةالغردقة ناجح59303122214328191181840182040محمد سيد عىل عىل1601خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67.5302525275237211.5181840182040محمد سيد محمد حسن1602خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72412529265538231181840182040محمد شعبان رضوان عبد العال1603خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75574030306038270181840182040محمد عبدالرحيم محمد اسماعيل1604خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان62.5222517183537.5182181840182040محمد فضيل محمد فضيل1605خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66303824204436214181840182040محمد مبارك محمد عبدالهادى1606خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69.5482818234136.5223181840182040محمد مجدى شعبان مقبل1607خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65.5304024234739221.5181840182040محمد محسن محمد محمد1608خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح50.5302223254838188.5181840192040محمد مصطفز عىل عبد العواض1609خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76.5584029285739270.5181840182040محمد ممدوح ابو الحسن عىل1610خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان70.5202019264537192.5181840182040محمد نارص عبدالواحد محمد1611خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71534024265040254181840182040محمد ياش ابو المجد محمود1612خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان31302015153035146181840182040محمود السيد ابراهيم محمد1613خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان48.5112623204332.5161181840182040محمود جمال حسان محمود1614خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح51.5303015183320.5165181840182040محمود جمال موس حسن1615خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72553828285638259181840182040محمود خالد محمود ابراهيم1616خالد بن الوليد االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح63363023153826.5193.5181840182040محمود سامح محمد زىك1617خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح53.5302118163435173.5181840182040محمود عصام احمد عيىس1618خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان43162015.51530.55.5115181840182040محمود عيد حامد سيد1619خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66.5404027255238236.5181840182040محمود محمد ابراهيم محمد1620خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76514030295937.5263.5181840182040محمود محمد احمد احمد1621خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان71.5363429215013204.5181840182040محمود محمد سيد مصطفز1622خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان66.530251618.534.513.5169.5181840182040محمود محمد عبد السالم السيد1623خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة  عىل أمام1624خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز
ناجح64.540322321.544.520.5201.5181840182040مروان قرب

كةالغردقة ناجح66303621214220194181840182040مصطفز احمد ابو القاسم عبد الغفار1625خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7446382929.558.533249.5181840182040مصطفز ايهاب محمد حامد1626خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77584029305939.5273.5181840182040مصطفز جمال نور احمد1627خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73.5514029275628.5249181840182040مصطفز حسن محمد محمود1628خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة 1629خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز
ناجح56.5523016163224194.5181840182040مصطفز خالد محمد دكروب

كةالغردقة ناجح76553621274831246181840182040مصطفز رمضان عبد هللا ابراهيم1630خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح58433520.51535.525196.5181840182040مصطفز عبدالحميد حسن عبدالرحيم1631خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62.5463928.52856.530234181840182040مصطفز عالء الدين مبارك عبد هللا1632خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة  يحن  محمد كمال1633خالد بن الوليد االعدادية المشير
ناجح75494027305739260181840182040مصطفز

كةالغردقة ناجح73524027.52956.539260.5181840182040مكاريوس بطرس جرجس دميان1634خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64352918284624198181840182040مكاريوس شور اسعد روفائيل1635خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان603925881612152181840182040مكاريوس مدحت خلف ملك1636خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5413025184327211.5181840182040منذر احمد عبدالرحيم الدقاق1637خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5513529.52958.534249181840182040مهند احمد يوسف احمد1638خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ف لويس بولس1639خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح7654403027.557.540267.5181840182040مينا اشر

كةالغردقة ناجح72553928305839263181840182040مينا جميان يونان قديس1640خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح55532512193128192181840182040مينا سمي  عزىم جاد1641خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75574025305540267181840182040مينا طلعت فكرى عبده1642خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78604030306040278181840182040مينا عماد مكرم داود حنا1643خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67504029265535247181840182040مينا منر ثابت عبد النور1644خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66383622244620206181840182040مينا ميخائيل يوئيل راغب1645خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73.5373817274420212.5181840182040نورالدين محمد انور حسن1646خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74.551382426.550.531.5245.5181840182040يس حازم عبد الواىل محمد1647خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72413715264124215181840182040يحن  احمد ابوالعباس محمد1648خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5313417254227.5205181840182040يحن  محمد الغريب محمد1649خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح53383120214126.5189.5181840182040يوسف ثابت عبد المسيح حكيم1650خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65.5323621244524202.5181840182040يوسف ثروت سمي  خليل1651خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71594025285332255181840182040يوسف جعفر حماد محمد خضز1652خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72433726.52248.530230.5181840182040يوسف جمال شحات جرجس1653خالد بن الوليد االعدادية المشير



كةالغردقة دور ثان5234311521.536.52155.5181840182040يوسف سيد محمد يوسف1654خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ى جالل شفيق1655خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان5221331921408154181840182040يوسف صيى

كةالغردقة  عبدالننى1656خالد بن الوليد االعدادية المشير
ر
دور ثان45223115173211141181840182040يوسف صالح دسوق

كةالغردقة ناجح58432819123135195181840182040يوسف عبدالغفار محمد محمد1657خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح41.532291619.535.531.5169.5181840182040يوسف عبدالوارث رجب عبدالرحيم1658خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح50.5303317193630.5180181840182040يوسف عجاينى فاروق اسحاق1659خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6353382719.546.537237.5181840182040يوسف ماجد فاوى قابيل1660خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان29.521816153131120.5181840181540يوسف محمد ابو المجد عاشور1661خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز رشيدى1662خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان47431310203031164181840182040يوسف محمد حسي 

كةالغردقة ى محمد1663خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح54.53636.522254734208181840182040يوسف محمد صيى

كةالغردقة ناجح67483827285540248181840182040يوسف محمد عبد السيد احمد1664خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73553722305238255181840182040يوسف محمد عىل موس حمد1665خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5430252117.538.538185.5181840182040يوسف محمد عيد صالح1666خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح40.5472012193128166.5181840182040يوسف محمد فوىل محمد1667خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح50.5332911193031173.5181840192040يوسف محمد نصارى توفيق1668خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77.5604030306040277.5181840182040يوسف محمود نصارى احمد1669خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز1670خالد بن الوليد االعدادية المشير ز سيفي  دور ثان4621241815.533.530.5155181840182040يؤانس فريد امي 

كةالغردقة ناجح70.5563929265537.5258181840182040احالم طه عيضة حفنز1671خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح44323415193420164181840182040اروى ثروت سنوس فراج1672خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز1673خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح70523625.52449.529.5237181840182040اروى ياش عطيه حسي 

كةالغردقة ناجح6040392320.543.521203.5181840182040ارين راهب بريص فاخورى1674خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70584028285634.5258.5181840182040اصالة وحيد السيد حسن1675خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان49213315193420157181840182040اصاله احمد سيد عبد الحكيم1676خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73424030285839.5252.5181840182040االء عمرو عبدالشكور جاد1677خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح54.5343720153527.5188181840182040امنيه سيد احمد عبد الكريم1678خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63333520224223.5196.5181840182040امنيه صالح السيد بدرى1679خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح60303223254829199181840182040امنيه فتح طه محمود1680خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ه عمر سعد عبد المجيد1681خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح55.5453525255026.5212181840182040امي 

كةالغردقة ه ميخائيل يوسف صادق1682خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح57.5463527.52148.521208181840182040امي 

كةالغردقة ناجح73473826.52753.532.5244181840182040انحى عالء الدين عبدة محمود1683خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65514024275129.5236.5181840182040انحى مجدى راشد فوزى1684خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز عبد اللطيف1685خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان22.5112015153023106.5181840182040انوار سيد حسي 

كةالغردقة ناجح71373222204227209181840182040ايرين لطفز ثابت خليل1686خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ف حنفز عبد الباسط1687خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح51.5302424113520160.5181840182040ايمان اشر

كةالغردقة ناجح80584030306039277181840182040ايم نادى انجىل سعيد1688خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان50.53020.52117388147181840182040ايم نبيل ميخائيل عبد المالك1689خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62.5432819244320196.5181840182040بسمله حمدى ابراهيم محمد1690خالد بن الوليد االعدادية المشير



كةالغردقة ز ابو النور1691خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح80604030306040280181840182040بسمله يوسف حسي 

كةالغردقة ناجح75603929.53059.539272.5181840182040بسنت ابراهيم حلم شاكر1692خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78564030295938271181840182040بسنت حشمت عبد هللا لبس1693خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان49.520714.515.5309115.5181840182040تسنيم حمام ابو الحسن عبدهللا1694خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77554027.53057.540269.5181840182040تفر ايمن احمد عبدالعزيز1695خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5523927.520.54824233.5181840182040جاسيكا عادل توفيق مجلع1696خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69.5383928.52553.534234181840182040جميله رضا جمال عزىم محمد1697خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77594029.52756.540272.5181840182040جنا احمد عمرالفاروق احمد1698خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68494029295837.5252.5181840182040جنا محمود داود عبد الغفار1699خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ي1700خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح65483715233828216181840182040جنا نارص محمد خي 

كةالغردقة ز1701خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان574028.51218304.5160181840182040جنة عىل محمد حسي 

كةالغردقة ناجح74543929275637.5260.5181840192040جوفانا عماد وديع ملفر1702خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65443217203725.5203.5181840182040جومانا جرجس غطاس برسوم1703خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70503418.52644.525.5224181840182040جيسيكا مجدى صبح عبده1704خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77604029305940276181840202040حبيبة شاكر محمود صحصاح1705خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح50352814163021.5164.5181840182040حبيبة عباس باشا احمد1706خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان423120471113.5117.5181840182040حبيبة مبارك محمود سليم1707خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75553930306038267181840182040حبيبة محمد احمد سالمة1708خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان68302710.5717.525167.5181840182040حبيبة محمد مبارك شعبان1709خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح645332.515153023.5203181840182040حبيبة هيثم محمود شحاتة1710خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز احمد محمد عبدهللا1711خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح77563926.53056.538266.5181840182040حني 

كةالغردقة ز اسامة عبد المنعم عبد العزيز1712خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح74444029265528241181840182040حني 

كةالغردقة ز عبدالهادى محمد وجيه1713خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح79513930306038267181840182040حني 

كةالغردقة ز عرفه احمد مصطفز1714خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان5336242.51113.520146.5181840182040حني 

كةالغردقة ز غريب فرغىل عثمان1715خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان443073.5710.5394.5181840182040حني 

كةالغردقة ز كمال سيد سليم1716خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان5733206.5612.520142.5181840132040حني 

كةالغردقة ناجح60522015173221.5185.5181840142040دارين طارق محمد عمر ابو سبع1717خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69502420123230205181840192040دنيا فرج توفيق امام1718خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة يف السعيد1719خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح71.5583028275530244.5181840182040دنيا متوىل شر

كةالغردقة ناجح73.5523624265038249.5181840182040دنيا محمود سعد مسلم1720خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ى1721خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح71523727275439253181840182040دينا ماجد بولس برسر

كةالغردقة ناجح63333717244127.5201.5181840182040راحيل مني  رزق هللا اسحاق1722خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح49352015153020154181840182040رحاب محمد مصطفز لطفز1723خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز عىل عبد الراضز1724خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح71574030306038266181840182040رحمة حسي 

كةالغردقة ناجح72473422.52648.534235.5181840182040رحمة سعد الدين محمود عبد العزيز1725خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز1726خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح67.5383522214334217.5181840182040رحمة عبد الكريم قاسم حسي 

كةالغردقة دور ثان40113336363181840182040رشا ابراهيم عودة محمد1727خالد بن الوليد االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح70494028305840257181840182040رضوى محمود احمد عىل1728خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز1729خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح76604029305940275181840182040رنا عبد النارص عىل موس حسي 

كةالغردقة ناجح52.5343220.59.53022.5171181840182040روان عبيد عبد المعظ احمد1730خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76564029.53059.540271.5181840182040روان محمود احمد عىل1731خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان593535.56162227178.5181840182040رودينا احمد انور رفاىع1732خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح56493317153224194181840182040رودينا سيد عبد الحميد ابراهيم1733خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80604028.53058.539277.5181840182040روضة عالء الدين عبدالوهاب عثمان1734خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71553921.52647.539251.5181840182040روضه عيد الصادق عبد الحافظ1735خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ف عبده محمد1736خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان43302053813114181840182040رويدا اشر

كةالغردقة ناجح65533926.52753.540250.5181840182040رؤى احمد عامر محمد1737خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68.5493621.53051.535240181840182040ريموندا هنز عزيز يعقوب1738خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح493827.514163026170.5181840182040زينب محمد سليمان رشيدى1739خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69543617203729225181840182040سارة ايمن يوسف احمد1740خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6941342122.543.520.5208181840182040سارة حمدى عبد الحميد عىل1741خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71543525285333.5246.5181840182040سارة عادل محمد حسن1742خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76604030306040276181840182040سارة فتح عىل بهجورى1743خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69402213.516.53024185181840182040سارة محمود جابر موس1744خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64.5473423244725.5218181840182040ساندى عاطف نعيم قلد1745خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70583928.52755.535.5258181840182040سلسبيل خالد محمد عالم1746خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74604030306039273181840182040سلفانا صفوت جمال ينز1747خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5334204151913139181840182040سلم احمد محمد ابراهيم1748خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70393526214728.5219.5181840182040سلم ايهاب كمال عبد الحميد1749خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز عبدالرحمن محمد1750خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان42.530225.5712.510.5117.5181840182040سلم حسي 

كةالغردقة دور ثان511929.518153320152.5181840182040سهيلة طارق بخيت حسن1751خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70383516143032205181840182040سهيلة محمد عبدالوكيل محمد1752خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74.5524028265438258.5181840182040سيدرا مالك فواز ابوميجنه1753خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ف نضى موس1754خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح66.5363723204331213.5181840182040سيموندا اشر

كةالغردقة ناجح79583828305837270181840182040شهد ابراهيم توفيق ابراهيم1755خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67553725204529233181840182040شهد احمد عبدالرؤف حسن1756خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان591629.55172223149.5181840182040شهد حماده جندى محمود1757خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح59303212183026177181840182040شهد خالد حجاج عبدالمنعم1758خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان73163728265439219181840182040شهد خالد همام احمد1759خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان64223217234026184181840182040شهد رمضان عثمان عمر1760خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40.516246131912.5112181838182040شيماء ربيع محمد جادو1761خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد1762خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان41.514209.5817.512.5105.5181840182040شيماء سيد حسي 

كةالغردقة ناجح66.53027.515153020174181840182040شيماء محمد ابراهيم ابوشادى1763خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح56.5313411193028.5180181840182040شيماء نارص فهم محمود1764خالد بن الوليد االعدادية المشير



كةالغردقة دور ثان5715289.520.53029.5159.5181840182040صباح خطاب جابر محمد1765خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67302315193432186181840182040ضح جمال عباس احمد1766خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65363028225035216181840182040عبي  عبد الباسط ابراهيم سيد1767خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان49.52028.519123122151181840182040عبي  نارص رمضان فؤاد1768خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح60433822224436221181840182040فاطمة احمد محمود عىل1769خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح53363020153532186181840182040فاطمة محمد مبارك محمد1770خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان453020691524.5134.5181840182040فرح هيثم عبدالبديع السيد1771خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان19.516103.5912.52078181840182040فرحة حسن ريان حسن1772خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان581829.511193036171.5181838132040فرحة حمدى مختار احمد إبراهيم1773خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67382021224328196181840182040فهيمه حسن محمد محمود1775خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة وز رجب احمد نوبى1776خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح62313418153335195181840182040في 

كةالغردقة ناجح79603927.53057.539274.5181840182040فيوال ساىم رافت مالك1777خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة  عادل سيدهم عطا هللا1778خالد بن الوليد االعدادية المشير
ر
ناجح75594029.53059.537270.5181840182040كاب

كةالغردقة ز سمي  الفز مفيد1779خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح73513927.52855.538256.5181840182040كارولي 

كةالغردقة ز وائل جميل زاخر1780خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح72543726295538256181840182040كارولي 

كةالغردقة ناجح71504017274435.5240.5181840182040كرمينا عادل ذىك جاب هللا1781خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76563927265337261181840182040كريمه محمود احمد محمد1782خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز1783خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح71543929295840262181840182040لقاء مجدى عبد الهادى حسي 

كةالغردقة ناجح68363019.515.53532201181840192040مادونا مالك حليم منتياس1784خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70513727.53057.528.5244181837182040مارتينا روؤف بطرس عبدالمالك1785خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة  باسليوس1786خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز
ى بسيوب ناجح49.5443519.52241.524194181840182040مارتينا صيى

كةالغردقة ناجح63422713.52336.523.5192181834182040مارجريت صبح طانيوس ميخائيل1787خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71544030295934258181840182040مارفل عزت شحات شيان1788خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ى1789خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح77603930295935270181837182040مارى اسامه نصي  مير

كةالغردقة ناجح70404026.53056.537243.5181840182040مارينا عمانوئيل جرجس سعيد1790خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح714338.521224325.5221181840182040مارينا يرسى مكرم ابراهيم1791خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان541927.510203020150.5181840182040مروة صالح محمد الملقلب الصغي 1792خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77604030306040277181840182040مريم تامر محمد همام1793خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح715338.524.51741.530.5234.5181840182040مريم حسن عىل محمود1794خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62.5333719264522.5200181840182040مريم شور اسعد روفائيل1795خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40192512.517.53022.5136.5181840182040مريم سعيد السعدى عبد السالم1796خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63514028.52048.536238.5181840182040مريم صموائيل رسم زخارى1797خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان6121205.5813.520135.5181840182040مريم عاطف نظي  موس1798خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6738341717.534.529202.5181840182040مريم مصطفز عياد مصطفز1799خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح733929.515163132204.5181840182040ملك حماده احمد محمد1800خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74603919.53049.540262.5181840182040ملك شهاب الدين الحسينز نض1801خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78604028305840276181840182040ملك صبح حنا صديق1802خالد بن الوليد االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح70573928.52957.536.5260181840182040ملك عرفه عوض محمد1803خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78363422214327218181840182040ملك ماهر يوسف محمد1804خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح764832.526305635.5248181840182040منه هللا خالد محمد المرس الحبينى1805خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان7333244.51519.522171.5181840182040منه هللا محمد ابوالقاسم معاط1806خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد1807خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح77593923.52548.526249.5181840182040منه هللا محمد حسي 

كةالغردقة ناجح80603930306038277181840132040منه هللا محمود سعد عىل1808خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73412626214723210181840182040منز محمد محمد احمد1809خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ار1810خالد بن الوليد االعدادية المشير ة رجب عبد الجابر رصز ناجح79594029285739274181840182040مني 

كةالغردقة ناجح77603929295837271181840182040مهرائيل ثروت رمسيس جابر1811خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح715135.524305433244.5181840182040مهرائيل كمال عادل سمعان1812خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح655034.521.518.54031220.5181840182040مهرائيل نوح عبدالمعز توفيق1813خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76533824.52852.536255.5181840182040ىم عمادالدين عبدالجابر احمد1814خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78503927.52552.537256.5181840182040ميادة محمد منصور عبدالسميع1815خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ا عماد تمرى حبيب1816خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح76594028.52856.538.5270181840182040مي 

كةالغردقة ى1817خالد بن الوليد االعدادية المشير نا مجدى فرج برسر ناجح75604029305938272181840182040مي 

كةالغردقة وال نشأت جمال ينز1818خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح73593919254435250181840182040مي 

كةالغردقة ناجح59342415.51530.520167.5181840182040نادية محمد السيد عبداللطيف1819خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79584030306038.5275.5181837182040ناردين وائل جميل زاخر1820خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح47303815183330.5178.5181840182040نانىس مح الدين ابوزيد قاسم1821خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63353822.525.54826210181840182040ندا محمد وهب هللا حسب هللا1822خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71563722.53052.535251.5181840182040ندى طارق عبدالسيد احمد1823خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63382018.51533.520174.5181840182040ندى محمد السيد عبداللطيف1824خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52303421214220178181840182040ندى مصطفز السيد ابراهيم1825خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71493519.52241.524220.5181840182040نردين لوقا رزيفر فرح1826خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز صفوت عبد هللا محمد1827خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح583022.58.521.53034174.5181840182040نرمي 

كةالغردقة دور ثان0181840181040غ0غغغغغنور اسامه حسن الصاوى1828خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69342917.52138.536.5207181840182040نور شاذىل محمد عثمان1829خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78604030306040278181840182040نور محمد تاج الدين محمد1830خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح693234.519.51736.532204181840182040نورا عبد الراضز خلف عبد الحافظ1831خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد1832خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح7955392523.548.540261.5181840182040نورا مختار حسي 

كةالغردقة ناجح7745362617.543.538.5240181840182040نوران محمود عيداروس امام1833خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74533528.53058.540260.5181840182040نورهان رائد فؤاد سعد1834خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79563929305940273181840182040نورهان صابر فؤاد محمدى1835خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح583021.518203834181.5181840182040نورهان محمود محمد عىل1836خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74503723.52245.540246.5181840182040نورهان وائل مصطفز محمد1837خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز مجدى مني  كامل1838خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح69372513183135197181837182040نيفي 

كةالغردقة ناجح54302715213636.5183.5181840182040هاجر سيد شعبان محمد1839خالد بن الوليد االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح79594029295838274181840182040هاجر محمد رضا محمد1840خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79594030306040278181840182040هاجر وليد منصور احمد1841خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40309315189106181840182040هادية عبد الحميد حجاج شحات1842خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز عبد الحميد1843خالد بن الوليد االعدادية المشير دور ثان40302112.517.53011132181840182040هبة خضي  حسي 

كةالغردقة ناجح79604027305740276181840182040هدير عىل ابراهيم عبد اللطيف1844خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة  محمد محمد سليمان1845خالد بن الوليد االعدادية المشير
ز
ناجح59392824.521.54634206181840182040همس هاب

كةالغردقة ناجح75583930306038270181840182040هنا عماد عبد الفتاح يوسف1846خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6440301920.539.531204.5181840182040هنا فراج عبدالرازق محمد1847خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76483929265540258181840182040هنا مصطفز عبد الحميد عدلو1848خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69584027.52956.536.5260181840182040هيالنه عصام فايق مرجان1849خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان533324591420144181840181940وفاء عصام محمد عبد الرحمن1850خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79564029.53059.540274.5181840182040وفاء محمد اسماعيل حامد1851خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71423416233938.5224.5181840182040والء احمد عىل متوىل1852خالد بن الوليد االعدادية المشير

كةالغردقة ز احمد محمد كمال1853خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح68543718.52745.532236.5181840182040ياسمي 

كةالغردقة ف محمد احمد1854خالد بن الوليد االعدادية المشير ز اشر ناجح53402011193023166181840182040ياسمي 

كةالغردقة ز محمد كامل عيد1855خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح75493815.51631.529.5223181840182040ياسمي 

كةالغردقة ز محمود حسن محمود1856خالد بن الوليد االعدادية المشير ناجح72433321.523.54527220181840182040ياسمي 

كةالغردقة ناجح69593626.53056.540260.5202040181940احمد جمال خليفة محمد1857الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز1858الغردقة االعدادية المشير
ناجح58563921.52647.538.5239202040182040احمد حشمت عبد الرازاق عبد الشاق

كةالغردقة ناجح71603921295037.5257.5202038202040احمد حمدى محمد محمد1859الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ى احمد1860الغردقة االعدادية المشير يف خضز ناجح77604029305939275202040181940احمد شر

كةالغردقة ناجح75604030306040275202040182040احمد عالء السيد احمد1861الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78574028.53058.540273.5202040202040احمد عىل فرج عىل قنديل1862الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72563924254937253202040182040احمد محمد حمدى حسنز1863الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65593911.52536.534233.5202040181940احمد محمود محمد الصغي 1864الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح435535822.530.521.5185202040181940احمد ممدوح حمادة عىل1865الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح4041237233020154202040181940ادهم احمد محمد شحاته1866الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ف طه عبدالعظيم1867الغردقة االعدادية المشير ناجح65523218.52644.540233.5202040181940ادهم اشر

كةالغردقة ناجح70552222264833.5228.5202040181240استيفن حنا رؤف مساك1868الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6441292303221187202040182040اسالم محمد احمد عىل1869الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7342356.52834.520204.5202038182040اسالم مؤمن محمد حمدهللا1870الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77574027.526.55439267202040202040البدرى احمد البدرى محمود1871الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67544025.526.55237.5250.5202040202040انس محمد فؤاد محمد1872الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة  ملفر1873الغردقة االعدادية المشير
ر
ناجح57492716.525.54226201202040182040انطونيوس بولس شوق

كةالغردقة ناجح64303118.51735.525185.5202040181940بالل محمد عبدالننى صادق1874الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68523119.52645.537.5234202040182040بوال اسعد ناىحى اسعد1875الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61543620294936236202040182040بوال رزيفر لعلع فارس1876الغردقة االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح5330282526.551.532194.5202040201940بيير مالك اديب شو انس1877الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح60383315233835204202040182040بيشوى ميخائيل جريس بباوى1878الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان3111203.57.51123.596.5202040181940جرجس ثروت ايوب حبيب1879الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ه شطنى1880الغردقة االعدادية المشير دور ثان4530253.512.51632148202040202040جورج جابر جيى

كةالغردقة ناجح7041322525.550.533.5227202040181940جورج غطاس انور غطاس1881الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح43303115243932.5175.5202040182040جون ايهاب سمي  بخيت1882الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5430205.51015.529148.5202038182040حازم محمد فوزى عبد الرحمن1883الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63312815.520.53635193202040182040خالد محمد احمد عىل1884الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5132261520.535.534.5179202040182040ديفيد نشأت شهدى جرس1885الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح4930339213027169202040202040راضز راضز خلف شهدى1886الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72483527.525.55339247202040182040روبي  رشدى بباوى عبدالمالك1887الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة  فايق شتات عزب1888الغردقة االعدادية المشير
ز
ناجح7545362725.552.537245.5202040182040روب

كةالغردقة ناجح70333721.525.54739226202040201940زياد احمد محمد حسن1889الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ى بخيت1890الغردقة االعدادية المشير ناجح5632201624.540.533181.5202038181040زياد خالد صيى

كةالغردقة ناجح77573929305938270202040181940زياد محمد احمد محمد1891الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان77222011.518.53029.5178.5202040181940سمي  خالد سعد مغازى1892الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7532239213030190202040182040سيف احمد رفعت عبدربه1893الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5483523.526.55033.5245202040182040سيف سيد عبد المنصف مرس1894الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76563425224733.5246.5202040182040سيف محمد يوسف محمد1895الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة يف صفوت فوزى عدالحميد1896الغردقة االعدادية المشير دور ثان63193324204431.5190.5202040182040شر

كةالغردقة ى1897الغردقة االعدادية المشير ناجح78594029305939275202040181940شنوده ميالد توفيق مير

كةالغردقة ز محمد1898الغردقة االعدادية المشير ناجح71363021.52243.538218.5202040182040شهاب الدين محمد حسي 

كةالغردقة ناجح63302025255040203202040182040صالح حماده بخيت عبدالعال1899الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5303420.51939.536.5210.5202040182040صموئيل اسامه طلعت زكرى1900الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز أحمد1901الغردقة االعدادية المشير ناجح73.5413726245037.5239202040182040طه عبد الحكيم حسي 

كةالغردقة ناجح77523920254537250202040181940عبد الرحمن ابراهيم صابر محمود1902الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71564024254936252202040202040عبد الرحمن احمد طه حسن1903الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة 1904الغردقة االعدادية المشير
ز
ناجح72503822.52446.538244.5202040201940عبد الرحمن ايمن كساب جيالب

كةالغردقة قاوى سيد حامد1905الغردقة االعدادية المشير ناجح57412012.517.53033181202040182040عبد الرحمن شر

كةالغردقة ناجح74553428.526.55539257202040182040عبد الرحمن محمد جيى أبو عيشه1906الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72383012183037.5207.5202040182040عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمد1907الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72.5593628295739263.5202040182040عبد هللا صالح جودة حسن1908الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75603927295638268202040182040عبد هللا محمد حسن محمد1909الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح53.547248223030.5185202040182040عبد الهادى محمد عبد الهادى محمد1910الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز السيد1911الغردقة االعدادية المشير ناجح65352312243629188202040182040عبدالرحمن احمد الشي 

كةالغردقة ز1912الغردقة االعدادية المشير ناجح69362010243426185202040202040عبدالرحمن عىل احمد حسي 

كةالغردقة ناجح71402013233630197202040182040عبدهللا عىل سليمان عىل1913الغردقة االعدادية المشير



كةالغردقة 1914الغردقة االعدادية المشير
ز
ناجح75463824214531235202040181940عىل ايمن كساب جيالب

كةالغردقة ناجح73442917.52643.534223.5202040202040عمر احمد طه حسن1915الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد1916الغردقة االعدادية المشير ناجح744634.513223532221.5202040181940عمر سعيد حسي 

كةالغردقة ناجح71452716304629.5218.5202038182040عمر عبد الباسط محمد عبد الرحمن1917الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61.5432610.52333.534198202038182040عمر عىل خليفة عىل1918الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة  ندا الحناوى1919الغردقة االعدادية المشير
ز
ناجح544824.514264036202.5202040182040عمر هاب

كةالغردقة ناجح77553923.52952.537260.5202040191840عمرو عبدالوهاب محمود عبدالوهاب1920الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75.5594027265339266.5202040182040عمرو محمد نظي  عطاهللا1921الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح53433625285334219202040182040فادى مفيد دانيال سوريال1922الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5632288243234182202038182040فاروق محمد حسن عىل1923الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة لس برسوم صبح جرجس1924الغردقة االعدادية المشير ناجح71553623264934245202040182040كي 

كةالغردقة لس توفيق يوسف توفيق1925الغردقة االعدادية المشير ناجح63443217.52542.531.5213202040182040كي 

كةالغردقة ناجح60493416254136220202040182040ماذن عالء عمر محمد1926الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67463626265236237202040182040مارك مكرم اسحق ضيف1927الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68443624.52650.536234.5202040182040مارو مكرم اسحق ضيف1928الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ة1929الغردقة االعدادية المشير ناجح57443621.52344.536217.5202040181940مايكل كامل زكريا جيى

كةالغردقة ناجح68.5303315.51833.530195202040182040محمد احمد بدرى محمد1930الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6957391822.540.526231.5202040181940محمد احمد مرزوق محمد1931الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز1932الغردقة االعدادية المشير ف الراوى امي  ناجح73373928265435238202040182040محمد اشر

كةالغردقة ناجح70.5563325.52146.538244202036181940محمد السيد محمد محمد1933الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح635337.525275237242.5202038182040محمد بدوى محمود محمد1934الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62.5373722.52648.534219202040192040محمد بليغ ذهنز دكرورى1935الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد مهدى1936الغردقة االعدادية المشير ناجح59.5303715.52540.531198202040181940محمد حسي 

كةالغردقة ناجح69.5383516264233.5218202040182040محمد حمدى سيد فهم1937الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح51.5433813.52740.535208202040182040محمد خالد محمد خالد1938الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52.5393619274637210.5202040182040محمد شاج محمد طه1939الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77604030306039276202040182040محمد سيد احمد محمد1940الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان4640256131929159202040182040محمد صالح حسن محمد1941الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز عىل1942الغردقة االعدادية المشير ناجح73323524.52650.531.5222202038182040محمد عىل حسي 

كةالغردقة ناجح77564028305840271202040201940محمد عىل عبد المعز عىل الغلبان1943الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح54.5413420234336208.5202040182040محمد عمر حسن صالح1944الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز1945الغردقة االعدادية المشير ناجح77.560402929.558.540276202038181640محمد كريم مطاوع حسي 

كةالغردقة ناجح51.5453820163633.5204202040182040محمد نارص محمد احمد1946الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح51444021244533.5213.5202040182040محمود راضز محمود السيد1947الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64504028295738249202040181940محمود سالم محمود عالم1948الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75.5504030275734.5257202040182040محمود سعيد عىل جاد1949الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح58462512.517.53037196202036182040محمود عرفات محمد محمد1950الغردقة االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح58433822.52143.535.5218202040182040محمود عىلي سعد عبد هللا1951الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ف عبدالخالق محمد1952الغردقة االعدادية المشير ناجح72533830306039262202040182040مصطفز اشر

كةالغردقة ناجح65.5503923305338245.5202038182040مصطفز يوسف جمعه كامل1953الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح40483719193833.5196.5202040182040مصعب محمد عبد الراضز خلف1954الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57.551319.520.53036205.5202040181240معاذ احمد عىل احمد1955الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح40473016193535187202040202040مكاريوس سامح منصور يعقوب1956الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح514032.510223236.5192202040181940مكاريوس سعد عجاينى سعد1957الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71563929265540261202040182040مكرم رمضان محمود رشوان1958الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح48.551377233030196.5202034182040مهاب ياش محمد الصغي  احمد1959الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40.53034415195128.5202036182040مؤمن محمد عبد الفتاح ابو المجد1960الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح51.54438.511283921.5194.5202040202040مينا شادى شكرى ثابت1961الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68.54839.523.52750.534240.5202040202040مينا وصفز ملك مساك1962الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح533639.525.52853.537219202040182040نوفي  يرسى سليم عبدالمالك1963الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز عبد الدايم جعفر عمر1964الغردقة االعدادية المشير ناجح60444012.52739.520203.5202040182040ياسي 

كةالغردقة ز ممدوح خليفة عىل1965الغردقة االعدادية المشير ناجح70444030306036250202040181940ياسي 

كةالغردقة ناجح69.5544030306034257.5202040181840يوسف صالح الدين عبد العزيز احمد1966الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67.5464029305931243.5202040182040يوسف ممدوح خليفه عىل1967الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80594030306040279202040192040يوسف ناىحى يوسف فام1968الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة  اسماعيل1969الغردقة االعدادية المشير
ر
ناجح70424019.52948.532232.5202036181940يوسف وليد شوق

كةالغردقة ناجح65.5304020284836219.5202040182040يوسف وليد عبدالرحمن عىل1970الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5632254.51721.520154.5202040182040اروى محمد احمد عىل1971الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح50.5303911193021170.5202040181840اشاء مصطفز سعد محمود1972الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76523926.52955.537259.5202040181840اسماء ابو بكر عبد هللا محمد1973الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52303713173020169202038182040اسماء خالد ابوشامه عباس1974الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80584029.53059.540277.5202040192040اسماء صالح محمد عبدالعاط1975الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79.5604028305840277.5202040182040اشواق رضا نجاح عبدهللا1976الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79.5583929.52958.539274202040182040االء سيد منصور محمد1977الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح693733.524.51842.538220202040181940االء كمال الدين ابوالمجد احمد عبدالرحمن1978الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح755031.526214738241.5202038182040الشيماء عبيد محمد قاعود1979الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71.53026.527265339220202040182040امال اسامه سعيد زىك1980الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة  جابر عبد الغنز مامون1981الغردقة االعدادية المشير
ز
ناجح80574028305839274202040182040اماب

كةالغردقة ز محمود عباس1982الغردقة االعدادية المشير  حسي 
ز
ناجح79.5433724.52448.539247202038181740اماب

كةالغردقة ناجح80603729305935271202040191940امنية احمد عىل بهجورى1983الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69303017.51734.534197.5202040181240امنية يح احمد التهاىم1984الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72443325.51742.536227.5202040132040انحى عبد المسيح عدىل ابراهيم1985الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.54032.525.54.53036.5209.5202040182040ايثار ابراهيم محمود محمد1986الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة 1987الغردقة االعدادية المشير
ز
ناجح79.5604030306039278.5202040181940ايمان ايمن كساب جيالب



كةالغردقة ناجح66.5412820244431210.5202040192040ايمان عادل محمد عيد1988الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64.5363022.52244.528203202040182040ايمان محمد سيد عبد العال1989الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح60.5482815153026192.5202040182040ايمان ياش سعد عبدالبصي 1990الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ى احمد1991الغردقة االعدادية المشير يف خضز ناجح78.5583930306040275.5202040181940ايم شر

كةالغردقة ناجح67.5403727275437235.5202040182040بسملة محمد عبدالننى عثمان1992الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62.5323726275334218.5202040202040بسمله محمد عبد الحميد محمد1993الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74504027.52552.532.5249202040202040بسنت ابراهيم سعد ناشد1994الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح48.53233.515153020164202034182040تسنيم احمد عبد الحميد احمد1995الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ه شطنى1996الغردقة االعدادية المشير ناجح70363930295935239202040202040جاسيكا جابر جيى

كةالغردقة ناجح70.5443621284932.5232202040202040جنز حسن محمد ابوالمعاط1997الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70343719.52443.531215.5202040182040جهاد عىل عبدالوهاب عىل1998الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75524028.53058.537262.5202040182040جوليانا ايليا عازر توفيق1999الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75.5503920.52848.538251202040192040جومانه اسعد ناىحى اسعد2000الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70383528.52553.535231.5202040181940حبيبة صالح عبداللطيف حفنز2001الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5503930306039266.5202040181940حبيبة محمود فتح محمود2002الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75443628295736248202040182040حبيبه يسن مبارك يسن2003الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز شاذىل محمد عيد2004الغردقة االعدادية المشير ناجح74.5403815294436232.5202040182040حني 

كةالغردقة ى2005الغردقة االعدادية المشير ز عىل احمد الطي  ناجح76483725.52752.537250.5202040202040حني 

كةالغردقة ناجح68.5363126265235222.5202040202040دنيا عاطف ابو الحسن دياب2006الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح59303018153328180202040182040رحاب محمد طه محمد2007الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح42402013.516.53020.5152.5202028201540رحمة حمدى ابو الوفا حفنز2008الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ف السيد محمد2009الغردقة االعدادية المشير ناجح504026.515163132179.5202040182040رضوى اشر

كةالغردقة ناجح43.5382510.519.53026162.5202040182040رقية احمد نظي  عطاهللا2010الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73604030306040273202040182040رنا رشوان عبد العال احمد2011الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77594030306039275202040192040رنا محمد مبارك احمد2012الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح664030.521274835219.5202040181640روان حمدى عبد الواحد محمد2013الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67432318.51735.532200.5202040182040روان رمضان فراج محمد2014الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57442718183630194202036181840روان محمد سالم حسن2015الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح656028.528.52957.538249202040182040روجينا رشدى بباوى عبدالمالك2016الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79594030306040278202040181940رؤى محمد عبدالغنز محمد2017الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72563915.52439.535.5242202040182040ريتاج خالد حسن عبد هللا2018الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5554020254531249.5202040182040ريماس خالد فؤاد محمد2019الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69563414284228.5229.5202040182040زينب حسن سعيد عىل2020الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح8055392928.557.540271.5202040201940زينب عابدين عىل نصي 2021الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7152381822.540.527.5229202034182040زينب عبد النارص عبد الحميد احمد2022الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76573627285533.5257.5202040192040زينب محمد ابراهيم طه2023الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73463528.52856.531.5242202040182040سارة رؤف سليم فخرى2024الغردقة االعدادية المشير



كةالغردقة دور ثان63.5301326154120167.5202040182040ساره ابراهيم ايوب عالم2025الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان49.519203121511114.5202040182040ساره ابراهيم محمود شلنى2026الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79604030295940278202040202040ساره حسن محمد حسن2027الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71593518284623.5234.5202034182040ساىل اسامه محمد عىل2028الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65443518173520199202040182040ساندى شنوده فرج فرح2029الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64323824153927200202040182040سحى خالد عىل بهجات2030الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة  جالل الدين ابراهيم2031الغردقة االعدادية المشير
ز
ناجح77484027295635256202040182040سدره هاب

كةالغردقة ناجح76574028295740270202040192040سلم محمد احمد ابو السعود2032الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ى فتح2033الغردقة االعدادية المشير ناجح77563628265435.5258.5202036182040سلم محمد خي 

كةالغردقة ناجح73594026.53056.535.5264202040181940سلم موس السيد متوىل ابراهيم2034الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67.5413624234725.5217202040181940سما محمد صابر عبدالظاهر2035الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68513628305830.5243.5202040181940سما محمد عبدالوهاب حسن2036الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75543728295737260202040182040سمر محمد ابو الوفا ابراهيم2037الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74523421.52647.535242.5202040182040سهيلة احمد محمد جندى2038الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة وق شمس عبد الحق قناوى2039الغردقة االعدادية المشير ناجح77584027.53057.540272.5202040182040شر

كةالغردقة ناجح653029.513.51730.527182202040181940شهد احمد اسماعيل عبدالغنز2040الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5513828.52856.533.5249.5202036191940شهد احمد صالح كامل2041الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح753731.519.51938.529211202040181940شهد رأفت احمد عطيه2042الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76473928285638256202034202040شهد سليمان عبدهللا حسن2043الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79604030306040279202040191940شهد طارق جادالرب محمد2044الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79534027285539.5266.5202040182040شهد وحيد قريىسر حسن2045الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ين كمال سيف منىس2046الغردقة االعدادية المشير ناجح70333319.519.53932207202040192040شي 

كةالغردقة ناجح70393729275631233202040182040شيماء رمضان فهيم سليم2047الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74503729305939259202040182040صفاء عالء عطيه عالم2048الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74573527305738261202040202040ضح حازم محمد عىل2049الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77574030306039273202040202040فاطمة الزهراء محمد عمر احمد2050الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76604030306040276202040181940فاطمة نبيل صالح السيد عبد العاط2051الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66.5312716.52137.521.5183.5202040182040فاطمه كمال الدين عىل جمعه2052الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40301315173220135202040182040فدوى غريب فرغىل عثمان2053الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71434017.52542.537233.5202040182040فرح السيد محمود عىل البحراوى2054الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان55.530271061633.5162202040182040كرمينا سعيد نادى عبدالسيد2055الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5413261421632.5141.5202040192040كرمينا منعم خي  شحات2056الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان63163118123038178202040182040كريمه محمد صالح محمود2057الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77594029265540271202040182040كوثر راىمي محمد ماجد عرفه واىلي2058الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ي هاشم2059الغردقة االعدادية المشير
ز
ناجح80604029.53059.540279.5202040182040لمي عادل جيالب

كةالغردقة ا ايهاب حلم حنا2060الغردقة االعدادية المشير ز ناجح80603930306040279202040182040لي 

كةالغردقة ف سمي  عزيز2061الغردقة االعدادية المشير دور ثان6422298122034169202040182040مادونا أشر



كةالغردقة ناجح57483315153040208202040201940مادونا موس صموئيل موس2062الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ائيل قرياقص2063الغردقة االعدادية المشير ناجح80504026.53056.540266.5202040192040مارتينا قرياقص جيى

كةالغردقة ناجح80604030306040280202040181940مارى بطرس نسيم شاكر2064الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71413823264940239202040182040ماريا بهاء ذكرى سعيد2065الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان46.530211061623.5137202040182040ماريا عبد مريم صادق جورىحى2066الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان591830.516.51632.537177202040182040ماريا فايز سالم ارمانيوس2067الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6247209213020.5179.5202034182040مايا محمود زىك عرفه2068الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح684730.515193433.5213202040182040مايفل ميالد عياد طوبيا2069الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز خليفة عبد الرجال2070الغردقة االعدادية المشير ناجح75.5503520.52747.533241202040182040مروة حسي 

كةالغردقة ناجح7751392428.552.540259.5202040181940مريم السيد عبد المعبود عثمان2071الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح684133.516254129.5213202040182040مريم تامر سليمان ابراهيم2072الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62402013173020172202034182040مريم حسن عىل احمد2073الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5383313173020191.5202040182040مريم سعيد عبد القادر عبد الاله2074الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52452115163120169202040182040مريم فيصل برتان عبدالمالك2075الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7145228.521.53031199202040181940مريم محمد عبد الحميد محمد2076الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76593526285433.5257.5202040182040مريم محمود ابو الحمد محمد2077الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75523223.52750.531240.5202040182040مريم محمود احمد حسان2078الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77593828305838270202040182040مريم محمود زعفران محمد2079الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ي ثابت محمد2080الغردقة االعدادية المشير
ناجح77593724.52852.539264.5202040182040مريم مصطفز

كةالغردقة ناجح70563126255137245202040182040ملك احمد ابراهيم محمد2081الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح665235.529285739249.5202040181940ملك مصطفز حسن عبد القادر2082الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66472022264833214202040182040منار محمد عطا محمد2083الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5554029275640269.5202040182040منة هللا السيد محمد الصياد2084الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح623627.523244726.5199202040181940منة هللا محمد احمد نصي 2085الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان56152018123020141202040202040منة عبد الحق عوض عبد هللا2086الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68.53334.516.52440.529.5206202040182040منة محمد صابر الطاهر2087الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71423422.51941.534.5223202040182040منه احمد عيد نضهللا2088الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5563430306037265.5202038182040منه هللا عصام عبد الرحمن محمد عىل2089الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70513523275036242202040182040منه صابر عبدالرازق محمد2090الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74513428295738.5254.5202040181940مهرائيل مملوك عبيد غاىل2091الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة  سعد عبدهللا2092الغردقة االعدادية المشير
ز
ناجح725436.527305739258.5202040181940مورين هاب

كةالغردقة ناجح59.5443215304535215.5202040182040ىم الحسينز عثمان محمد2093الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75493628305839257202040202040ىم عبد الاله محمد عبدالاله2094الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ز عطا محمود2095الغردقة االعدادية المشير ناجح63362724254931206202040182040مياده حسي 

كةالغردقة نا رزيفر جرجس نجيب2096الغردقة االعدادية المشير دور ثان63442316153110171202040182040مي 

كةالغردقة ناجح73603624.52549.534252.5202040181940نادين محمد محفوظ محمد2097الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67523117234023.5213.5202040182040نانىس عماد شى نخله2098الغردقة االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح775837.526.528.55537264.5202040182040ندا محمد عيد محمد2099الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74592326154133230202040181940ندى محمد عبدالعزيز يوسف حسن2100الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7358342825.553.537.5256202040182040نوران سعيد عبدالخالق محمد2101الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ه حماده عبدالوهاب محمد2102الغردقة االعدادية المشير ناجح80603929305939277202040202040ني 

كةالغردقة ناجح745630.524244833.5242202040182040هاجر ماجد احمد شحاته2103الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ف سيد عىل2104الغردقة االعدادية المشير ناجح77583528235137.5258.5202040182040هايدى اشر

كةالغردقة ناجح806037.530285840275.5202040202040هبة اسماعيل سيد فتوح2105الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77.55625.519.52241.535.5236202040202040هدى محمد احمد سعيد2106الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح735828.521173835.5233202040181740هند احمد فتح احمد2107الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5583927285533263.5202040181940يارا عباس جادالموىل محمد2108الغردقة االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68503915.51833.537227.5202036182040يمنز احمد محمود عىل2109الغردقة االعدادية المشير

ناجح73523423.52447.534240.5202036111840احمد ابراهيم نوار بدير2110حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح71453410253534219202040131940احمد جابر عبد الجابر عبد التواب عبد الغنز2111حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان1730324162010109202040172040احمد عبد العاط احمد خليل2112حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح74502524295338240202040172040احمد مجاهد محمد احمد2113حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح74463827.53057.538253.5202040172040احمد محمد حسن احمد2114حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز ابو الحمد2115حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح57.535206243024166.5202040171940احمد محمد حسي 

ناجح58362311193034.5181.5202040172040اسالم جعفر فوزى عبدالحميد2116حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز محمد2117حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ف محمد حسي  ناجح6654299.52635.539223.5202040172040اشر

ناجح75583814264035246202038172040الحسن محمد عبد القادر محمد عرفان2118حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح74563720.52747.536250.5202037172040انطونيوس اسحق غطاس بباوى2119حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز سعيد2120حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح71483621.52748.533236.5202040172040ايمن منصور حسي 

ز عبد المجيد2121حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح77523725.52651.537254.5202040172040بدر محمد حسي 

ناجح41392312183023.5156.5202040171640بوال فريد عياد خليل2122حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح49472311223325177202040172040بوال نبيل فايز دكسيس2123حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان5336270151525.5156.5202040171940جمعه عبد السميع جمعه الصغي 2124حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح4853401516.531.524196.5202040172040حسن محمد مسلم حسن2125حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ى مجاور عىل2126حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح80603929305940278202040172040حمزه خي 

ناجح76544029.53059.540269.5202040172040حمزه محمد عبده محمود2127حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح70603525.53055.536256.5202037102040خالد عبدالقادر محمد عبدالقادر2128حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح68603424.52751.540253.5202040172040زياد ايمن السيد محمد2129حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح79.5564030306040275.5202040172040زياد عبد هللا حداد عبد هللا2130حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح70493925.53055.536249.5202037172040شنوده طلعت عزىم حكيم2131حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح79.5583625.52651.534.5259.5202036101840صالح سيد صالح السيد2132حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح80603628.53058.537.5272202040122040طارق عالء محمد عىل عبد الرحيم2133حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز2134حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح724823.525.52348.538230202040172040طه ماهر راغب امي 

 عبد السالم2135حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح74512717244135228202040172040عبد الرحمن ايوب كيالب



ناجح67592218.52442.535225.5202040172040عبد الرحمن صالح مرىع كامل2136حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح75603727.52956.540268.5202040172040عبد الرحمن عبد الحميد حداد عبدهللا2137حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح605931.521.52344.534.5229.5202040172040عبد الرحمن عدىل محمد عدىل2138حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح68453522.52951.534.5234202029101340عبد هللا محمد عيد طاهر2139حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ف حمدان احمد2140حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح73592926.52652.535248.5202040172040عبد الماجد اشر

ناجح544227.523.52447.535.5206.5202040172040عىل محمود عبد اللطيف عىل عبد اللطيف2141حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح58522524275138224202038112040عمار ياش سيد احمد2142حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح70523320.52646.537238.5202040112040عمر احمد عثمان يوسف2143حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح76543728.53058.540265.5202040192040عمر ايمن عبده محمود2144حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

2145حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح78603929305940276202040132040عمر عصام محمد سعد السماب

ناجح73543621.52748.533244.5202040171840عمر محمود الديب خورشيد2146حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز2147حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة
 عبدالعال عبد القادرالدقوب

ز
ناجح61584025265137.5247.5202038172040عمر هاب

ناجح73443419.52544.531226.5202040122040عمرو خالد سيد احمد2148حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان4021207.51522.520123.5202040131940فاروق صادق محمود سعيد2149حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

 زخارى2150حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ر
لس ادور صدق ناجح70502328.52149.525.5218202040131940كي 

لس عماد جاد عبيد2151حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح705036.524214535236.5202040172040كي 

ناجح76483024.52650.531235.5202040151440مارك نان لوقا جرجس ونس2152حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

 فوزى محارب2153حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح71393523.52750.535230.5202040172040مايكل هرب

ناجح68422913.516.53027.5196.5202040142040محمد احمد داود احمد2154حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان4039206152120140202040132040محمد احمد فتوح لبيب2155حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان5331203.51518.523145.5202040172040محمد احمد محمد عوده2156حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ى2157حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح68573725.52348.530.5241202040172040محمد بهاء السيد محمد الحضز

ناجح56383119.51938.533.5197202040172040محمد راغب راغب خضز عرفات2158حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح74524030285840264202040101740محمد سيد صالح السيد2159حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

 صالح مصطفز بركات2160حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح79603930275740275202040172040محمد عوب

 عبد العظيم محمد2161حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح63.5302926204635203.5202040172040محمد عوب

ناجح643023.521214230189.5202040172040محمد مبارك محمد منصور2162حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان5719289.520.53028162202038152040محمد محمود محمد احمد2163حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح67423324285239233202040172040محمد مصطفز قاسم سالمه2164حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح70332221295037.5212.5202040142040محمد هالل عبد الاله هالل2165حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح44.5302020103031.5156202036101940محمد ياش عبدالعزيز قطب2166حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح6638318273535205202040142040محمود عادل ابو القاسم ابو ضيف2167حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح78584029.53059.540275.5202040151940محمود نادى محمد احمد2168حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح674537.523214434227.5202040122040مدثر عبدالرحيم محمد ريان2169حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح59303011273832189202038121940مروان حمدى السيد عيىس2170حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان473220616.522.526147.5202038192040مصطفز محمد عبد هللا عىل2171حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح76513827.53057.540262.5202040182040معاذ احمد عطيه عبد الرازق2172حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة



ناجح63.5473125265140232.5202037172040مينا عياد موس عيد2173حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح69543629.528.55839256202040142040همام محمد محمد احمد2174حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح71.5544029305938.5263202040172040وسيم صموئيل افرايم صموئيل2175حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز محمود حجاج محمد2176حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثان1411203.5912.5764.5202033172040ياسي 

ناجح55.54334.525285336222202040172040يحن  حسن يحن  حسن2177حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

لس فرنسيس2178حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح40.5513317264333200.5202040172040يوأنس مكاريوس كي 

ناجح61.5553316233937225.5202038142040يوسف ابراهيم محمد انور2179حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح72383420274735226202037132040يوسف احمد عبده سليمان2180حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان49.535261181938167.5202040162040يوسف حسن عىلي محمود2181حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان221911.54610163.5202036142040يوسف عبد الكريم مصطفز محمد2182حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح72583929295840267202040162040يوسف محمد سيد عبد النظي 2183حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح58.54321.510223236191202037142040يوسف وحيد كمال توفيق2184حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح67553821254637243202040142040اشاء احمد محمد احمد2185حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح60392510203040194202040142040اشاء محمد رجب قريش2186حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز محمد2187حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح61352612243633191202040172040اسماء ربيع حسي 

ناجح70513723254839245202040172040االء حمدى ابو الحسن احمد2188حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح73.5383824.52448.537.5235.5202040172040امل عصام فرج البدرى2189حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

قاوى حسن2190حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ه حسن شر ناجح80574029295838273202040132040امي 

ناجح75343715243936.5221.5202040162040ايات محمد جمعه عبد الهادى2191حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح71533923.53053.539255.5202040142040اية صالح عىل احمد2192حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح75584028305837.5268.5202040192040ايثار خالد محمد احمد2193حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز عبد العزيز محمد داود2194حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح78604030306040278202040202040ايثار ضياء امي 

ز محمد2195حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح80574029295838.5273.5202040202040بتول منتض حسي 

 وفدى سويىس2196حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح78594030306039.5276.5202040192040بسملة عوب

ناجح79543921295039261202040172040بسمله كمال عىل احمد2197حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح714220.516284436.5214202040172040جنه احمد فتح احمد مصطفز2198حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ي مجاهد محمد محمود2199حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ناجح70472122285026.5214.5202040172040جنز

ز يعقوب ابراهيم جرجس2200حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح76584030306039273202040172040جوزفي 

ناجح69.548302328.551.536235202040172040حبيبه ابو الحسن عبد هللا يوسف2201حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح62333413183128.5188.5202040142040حبيبه رفاىع محمد عىل2202حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز فراج عىل راشد2203حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح74543828.52957.540263.5202040172040حني 

ناجح77543328285638258202040172040رحمه عبد الرحمن حجازى عبد الرحمن2204حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان342018244220116202036111440غرغده صابر احمد سليم2205حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

2206حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح72412221254632213202040142040روان عادل رمضان مواق

ناجح70412023295228.5211.5202040122040روان ياش عبد المنعم احمد2207حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح72573927305734259202040182040ريم شاذىل محمد ابراهيم2208حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز2209حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح73503628275533247202040142040ري  هام عز هالل حسي 



ناجح64422716284430.5207.5202040162040زينب ايمن محمد شحاته2210حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح56.5303124234725189.5202040152040زينب محمد احمد عيىس2211حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح6435272221.543.526195.5202038202040سلم مصطفز بغدادى احمد2212حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح68514027.52047.537243.5202040162040سندس محمد عبد العزيز عبدربه2213حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح71563928305837.5261.5202040202040شهد البدرى محمود عبد الرحيم2214حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح54492918.516.53526193202040142040عتاب حافظ محمد شحاته2215حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح61.5523119153426204.5202040191340فاطمه عبد النارص عبد المتعال محمد2216حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان403120155.520.59120.5202040132040فاطمه عىل عيد محمد2217حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح72554028.53058.540265.5202040202040فاطمه ماهر سيد عىل2218حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح61433425.52045.529212.5202040122040فاطمه محمد محمود دار2219حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح59402929275625209202040132040مروه احمد احمد محمد2220حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز2221حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثان33.56.5329.5202033101540غ128مروه عويس ابو شي    ع حسي 

ناجح55.5302017.512.53020155.5202040142040منار احمد احمد يوسف2222حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ف السيد عبد القادر2223حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح63312212183020166202040192040منه هللا اشر

ناجح78604029305939276202040172040منز محمود هاشم مصطفز2224حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح78604030295940277202040202040ندى عبد الحميد محمد جاد2225حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح77604028305839274202040152040نور نارص يونس تمام2226حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح73563422153728228202040172040نورهان ثروت فتح عىل2227حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح70.551311522.537.524214202040152040نورهان محمود السيد حامد2228حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز2229حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح46.5352915.51833.523167202040162040هاجر حسن احمد حسي 

دور ثان55.513301192020138.5202038182040هاجر عبد القادر سيد عىل2230حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح74.556403028.558.538267202040162040هدى احمد عبدالصبور مبارك2231حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح78594029305940276202040172040وسام كمال عبد الرازق عبد البارى2232حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح78604029305940277202040162040يارا ياش مصطفز محمد2233حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان2294224140181840202040احالم عبد الرحمن عبده مطر2234سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان401110268776181840202040احالم عطا صابر محمد2235سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان27.5172076.513.51391181840202040اشاء عبدالاله عىلي محمد2236سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ز2237سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة ناجح55302418203820167181840202040اشاء محمد احمد امي 

ناجح6130331516.531.533.5189181840202040اسماء عارف جابر معداوى2238سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان31.51810215171288.5181840202040اسماء عىل حامد عرابى2239سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان21.5108235448.5181840202040اسماء عوض بخ عوض2240سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ي2241سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة
ز
دور ثان17.5181134.57.5458181840202040الزهراء رجب حمدي عبد الشاق

دور ثان40.511108210475.5202040202040امنية سيد احمد طايع2242سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ز حماد2243سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان4089448267181840202040امنية عىل حسي 

ة احمد عبد الكريم حامد2244سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان40.51513117.518.5592181840202040امي 

ة احمد محمد المهدى2245سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان44.58751116479.5181840202040امي 

ة حسن عبد الحميد محمد2246سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان67552817.51532.513195.5181840202040امي 



ة عارف عطيت هللا محمد2247سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان2743.5336141.5181840202040امي 

ة عطية حماد احمد2248سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان27.503314236.5181840202040امي 

ناجح74503626.52854.538252.5181840202040انحى سامح تمرى حبيب2249سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان2144123133181840202040اية محمد عبد الرحمن معوض2250سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان30168347162181840202040ايرين خلف عجاينى سعد2251سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح55342622.51537.520172.5202040202040ايمان ايمن احمد محمد2252سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان40.51720155.520.511109181840202040ايمان جمال قناوى تبارة2253سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان553223811.519.520149.5181840202040ايمان عزت عبد الصبور محمد2254سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان54112053.58.5699.5181840202040بسمة محمود غريب حسن2255سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح61473225285328.5221.5202040202040بسنت ياش جاد هللا محمد عيىس2256سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

 سالمان عبد الباسط سالمان2257سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة
ز
دور ثان46.51013.51713308108181840202040تهاب

ز فكتور قديس ابراهيم2258سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان4042035.58.512.585181840202040جاكلي 

ز عادل ناشد بولس2259سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة ناجح55.5303422153728184.5181840202040جرمي 

دور ثان28117114151071202040202040جماالت ممدوح فهم فؤاد2260سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان54.5111115153012.5119181840202040جميلة نارص عبد الغنز سليمان2261سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ز محمد حنفز محمد2262سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة ناجح72352423.51942.520193.5181840202040جومانة حسي 

ناجح6232252724.551.529.5200181840202040جومانة سالمة عادل سالمة2263سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان54132317193620146181840202040حبيبة رفاىع احمد اسماعيل2264سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ز2265سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة ناجح61302315163120165181840202040حبيبة عبد الكريم عبد الحارص حسي 

دور ثان24.5832.535.5647181840202040حبيبة فتوح حميد محمد2266سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح5132292415.539.524.5176181840202040حبيبة محمد موس سليمان2267سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان479206.5814.5696.5181840202040حبيبة نارص حامد حسن2268سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح52.5322711.518.53020161.5181840202040حسناء احمد سعد ابوضيف2269سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح70.55828.524.515.54031.5228.5181840202040حال عصام عبدالرحمن شهبندر2270سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ز سيد سعداوى عبد الحفيظ2271سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة ناجح65.5303426.521.54823.5201181840202040حني 

دور ثان521412358692181840202040خلود احمد فاروق محمدين2272سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح72603830306038.5268.5181840202040دعاء قاعود خلف فرج2273سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان413050552.583.5181840202040دميانة ايمن ناجح شحات2274سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان6130206162211144181840202040دنيا جمال مسعد ابراهيم2275سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح6744299.520.53024194181840202040دنيا صالح عىل محمد2276سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان60.5163319254432.5186181840202040دنيا محمود حسن محمد2277سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان1575156134181840202040دنيا محمود عيىس احمد2278سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح71532917234028221181840202040دوالىحى رضا ماهر فهم2279سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح71.5583528255340257.5181840202040دينا احمد ثابت السيد2280سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان6244208101811155181840202040دينا عصام احمد محمد2281سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان29652137.550.5181840202040رانا عرفه احمد عوض2282سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح57.5303227.52956.527.5203.5181840202040رحاب سيد بهيج عبد القادر2283سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة



ز2284سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان26.51833.525.52073181840202040رحاب شحات عىل حسي 

دور ثان4019209.5615.520114.5181840202040رحمة صالح سعد محمد2285سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان51.520131071722123.5181840202040رحمه ابراهيم احمد الجندى2286سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4820206.51622.521131.5181840202040رشا احمد بدر احمد2287سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح61.5302619.52140.522.5180.5181840202040روان ابراهيم عىلي محمد2288سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ف حشمت مكرم2289سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان60.5302010102023153.5181840202040ريفان اشر

دور ثان422062682096181840202040ري  هام احمد عىل محمد2290سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ز محمود2291سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان4030836910.597.5181840202040ري  هام جمال حسي 

ناجح69.5474024.52852.534.5243.5181840202040ري  هام عمر بشي  محمد2292سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان31.53082.546.510.586.5181840202040زينب حسان عبد الراضز محمود2293سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4830123.54.589.5107.5181840202040زينب نادر احمد عيد2294سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان403061.512.5785.5181840202040زينب نارص حسن عىلي2295سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان50.518125101520115.5181840202040سارة احمد محمد بيوىم2296سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح58462717.51633.525.5190181840202040سارة حامد احمد عىل2297سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان49820.515153011118.5181840202040سارة سعيد احمد شحاته2298سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ى السيد2299سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان52.51020991813.5114181840202040سما ياش صيى

دور ثان62222074.511.520135.5181840202040سماح عاطف عىل عىل هيكل2300سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4918203151810115181840202040سمر المهدى محمد اسماعيل2301سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان5530266.5915.520146.5181840202040سمية عبد الموجود اسماعيل محمد2302سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ز2303سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة  حسي 
ة حسن مصطفز ناجح57402015153020167181840202040سمي 

ناجح70.55625.515173225.5209.5181840202040سهيلة حماده سيد محمد2304سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

وق سليمان محمد محمد2305سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة ناجح593033.516.51733.530186181840202040شر

ناجح60312621173824.5179.5181840202040شهد تامر احمد ابراهيم2306سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ز محمد احمد2307سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان45.51422.57152211.5115.5181840202040شهد حسي 

دور ثان421721.59122121.5123181840202040شيماء طارق محمد احمد2308سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان53.5142013173011128.5181840202040شيماء فتح عطيتو بدوى2309سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان610112110181840202040صابرين حمدي مصطفز احمد2310سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان48.515209.51221.511116181840202040ضح رمضان السيد مصطفز2311سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان25.51821.53.5240181840202040عبي  ابو الحسن حربى محمد2312سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح403020.51621.537.520148181840202040عبي  نارص سيد حسن2313سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح75594029305939272181840202040عال عوض هللا عبد الموجود محمد2314سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان6434255.515.52125.5169.5181840202040غادة نور عىل محمد2315سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان46301213.516.5309.5127.5181840202040فاطمة محمد رزق بكي 2316سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ى جريو2317سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان51302055.510.54.5116181840202040فرح محمد نصي 

دور ثان401584.51014.52.580181840202040فرحة زين العابدين محمد سيد2318سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان403083.569.54.592181840202040فرحة محمد عيد عوض2319سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح54.530352126.547.524.5191.5181840202040فرحة محمد مصطفز عبد اللطيف2320سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة



ونيكا باسم حمدى فتح2321سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة ناجح75.560403028.558.540274181840202040في 

ىع2322سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة ناجح47302021.52142.520159.5181840202040كاميليا ماهر محمد محمد اليى

ز ناجح لحظز ميخائيل2323سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان60.5429.522.515.53822172181840202040كريستي 

ناجح6840311520.535.523.5198181840202040مادونا اسحاق لمىع عزيز2324سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان2613656.511.5561.5181840202040ماريا نبيل حكيم درغام2325سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان5215138.5816.56102.5181840202040مارينا صبح عيىس فهم2326سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان29.5111147115.568181840202040مرثا جابر محروص عبد العزيز2327سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح6657322123.544.529.5229181840202040مرفت كريم فوزى فلتس ارمانيوس2328سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان73573298.517.530209.5181840202040مريم بهجت نض فؤاد2329سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان40302543.57.57.5110181840202040مريم عزت حليم سيدهم2330سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

 مضى2331سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة
ر
ناجح67303212183022.5181.5181840202040مريم عماد شوق

دور ثان5030225.51621.520143.5181840202040مريم فضل هللا يوسف جرجس2332سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح59382415193423.5178.5181840202040مريم محمد سالم ابو شين2333سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان403013.5515203106.5181840202040مريم مسعد السيد أبو العزم2334سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان5332246.511.51820147181840202040مريم ممدوح عياد حبيب2335سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

لس2336سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة ناجح5830321626.542.527189.5181840202040مريم نادر زاهر كي 

دور ثان441623812.520.511.5115181840202040ملك ابراهيم محمد عواد2337سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح54303113.516.53020165181840202040ملك امي  جابر انيس2338سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح64393310.52030.521.5188181840202040ملك مهران سمي  مهران2339سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح72584025.53055.534.5260181840202040منة هللا احمد موس سليمان2340سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

وك عماد ابو الحسن2341سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان40972246.566.5181840202040منة هللا ميى

دور ثان55302713.516.53013155181840202040منة هللا مجدى احمد محمد2342سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان401320215174.594.5181840202040منة هللا محمد خالوى محمد2343سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان19.5302074.511.51.582.5181840202040منة عبد الراضز احمد محمد2344سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح70553926.53056.534.5255181840202040منه هللا السعيد الشحات عبدالحليم2345سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان62.5223621.52243.520.5184.5181840202040منز احمد جمعه عىل2346سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح79584030306038275181840202040منز عبد الحميد مطرود حمادة2347سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

قاوى2348سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان46.5158.56.5713.57.591181840202040مهرائيل الراهب فهم شر

ناجح77603827.52855.536.5267202040202040مهرائيل حنا سعيد جميل2349سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح77533728255334254181840202040ىم عبد الننى عبد هللا محمد2350سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح78573929305939272181840202040ىم عدىل ابراهيم مبارك2351سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4122666123.584.5181840202040ىم عالء محمد محمد2352سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان31.5304358174.5181840202040ىم محمود طه عبد المتعال2353سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان402152794.579.5181840202040ميادة حمدى مسعود يسن2354سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ا سعيد صالح سعيد2355سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة ناجح69.5543820244428233.5181840202040مي 

ا عاطف سمي  عازر2356سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة ناجح68.5303623.52043.528206181840202040مي 

ا ممدوح عياد مضى2357سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان4030711.5617.56100.5181840202040مي 



 سالمة2358سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة
ر
ناجح7758392929.558.540272.5181840202040نادية فؤاد دسوق

 محمد شكرى2359سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة
ز
دور ثان40139325673181840202040ناريمان هاب

دور ثان19.5169224856.5181840202040ندا عبد الفتاح حميد محمد2360سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

 محروس شكرى2361سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة
ز
ناجح55.5482024.52852.520196181840202040ندا هاب

ناجح68.5483118.52846.520.5214.5181840202040ندى حلم ابو زيد احمد2362سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

 عىل ابراهيم2363سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة
ر
ناجح80594030295937275181840202040ندى محمد الدسوق

دور ثان401120511168.595.5181840202040نسمة محمود غريب حسن2364سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان6237207.51522.513.5155181840202040نعمة مصطفز محمد مصطفز2365سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان24.51652350.551181840202040نورا حربى محمود شحاته2366سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان31.51362.535.5359181840202040نورة حامد حماد حامد2367سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان49.534105.5813.511118181840202040نورهان عىلي عبد الهادي محمود2368سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح51342115.51530.520156.5181840202040هاجر محمد احمد حسن2369سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح63.5372018224026186.5181840202040هاجر مسعود عبدالقادر الجيار2370سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان42305314283181840202040هدير ابو الحسن حربى محمد2371سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4022124.51115.520109.5181840202040هويدا طارق حسنز سالم2372سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ناجح79604030306040279181840202040يارا فراج عبيد عواد2373سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

ز محمد حارس مصطفز2374سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة دور ثان57.51835291123144.5181840202040ياسمي 

ناجح76564030295936267181840202040يوستينا عطا منصور ابادير2375سعد زغلول االعدادية بناتالغردقة

دور ثان40101117143112104202040172037ابانوب سامح عزت عيد2376عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح50.5322520244420171.5181840172037ابراهيم احمد محمد ابراهيم2377عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح48363625.525.55130201181840172037ابراهيم نادر ناشد موس2378عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ز2379عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح72443228.52957.538.5244202040172037ابو القاسم احمد ابو القاسم حسي 

دور ثان42181220.52646.533.5152181840101937احمد ابراهيم محمود مصطفز2380عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان60493013.5922.522183.5202038101137احمد ابو الحجاج عبد الحكم جاد الكريم2381عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح74354022.52345.540234.5181840172037احمد احمد جاد هللا محمود حسن2382عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ف كمال حسن2383عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح72353728.52856.534234.5181840102037احمد اشر

ناجح48.53231.522.52446.526.5185202036101937احمد حسام محمد عبد القادر2384عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح674024.522.52345.526.5203.5202033172037احمد رضا صالح احمد احمد2385عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ي محمد محمد2386عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح56.5302421224322175.5202040172037احمد صيى

ناجح53382717183528181181840172037احمد عادل احمد مصطفز2387عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح69533322234531231181833172037احمد عادل محمد حموده2388عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

 عدىل احمد2389عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة
ز
ناجح57303221284922.5190.5202040171737احمد عبدالشاق

دور ثان42.5102315153020125.5202040101937احمد عصمت محمد حمدى2390عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح74583930306040271202040172037احمد عطا عبد الفتاح محمد2391عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح64.5453217294631218.5181840172037احمد عىل حزين عاشور2392عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح42.5362313173020151.5202040102037احمد عماد محمد محمود2393عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان4030101348.592.5202040172037احمد محمد محمود عبد ربه2395عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة



ناجح48.5332024164020161.5181840172037احمد يحن  عبد المريد محمد2396عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان48.52020.53696104181840102037ادهم محمد احمد مبارك2397عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح76.5494027235038253.5202040172037استيفن باسم حزين ميخائيل2398عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان503512112133.5113.5202040172037اسالم حسن احمد حسن2399عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح72553225224727.5233.5202040171837اسالم سيد احمد محمد السبع2400عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح70.5543329275640253.5202040172037اسالم محمد مح الدين احمد2401عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح65473227255237233181840172037اسماعيل ابراهيم زىك سعد2402عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان4642211121325146181840102037اكرم طارق برهوم محمود2403عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان42.5312096157115.5202025101537امي  عمرو عبد المقصود مصطفز2404عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ز امان هللا محمد عبد الرازق2405عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح5142291516.531.520173.5202040172037امي 

ناجح60.5313715223725.5191202040172037انطونيوس طلعت برتوس عبد النور2406عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان50.5222611193020.5149181838172037ايمن معتمد ابوزيد حامد2407عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ز محمود2408عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة دور ثان62222513.516.53020159181840171837بسام فارس ابو العني 

ناجح745438.528265438258.5181838172037بالل ضاىح محمود امام2409عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح66.5534029255439252.5202040172037بالمون طلعت ايوب سمعان2410عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح66.5523928255337.5248202040172037بوال جورىحى عيد ميخائيل2411عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

 سعد ميخائيل2412عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة
ز
دور ثان49.5342715153013153.5202040172037بوال هاب

ناجح67.5383321183924.5202202040172037بيير باسم سعد ناشد2413عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح64503730245434239202040172037بيشوى محفوظ نجيب اسكندر2414عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح67.5413727224927.5222202040172037توماس اسعد وليم عبد هللا2415عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان40342211193010136181840101937جرجس عياد نجيب جرجس2416عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح56.5302015153022158.5181840101537جرجس عيد كمال لبيب2417عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح63442915153020186202040171937جرجس مسعد سعدى بساده2418عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح52.532392521.546.527197181840172037جمال عبد النارص عبد الحميد عبد العظيم2419عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح77594028.53058.540274.5202040172037جورج عبد المسيح يوحنا بولس2421عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

 اسامه عدىل مرقص2422عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة
ز
ناجح40453812263826187202040172037جوفاب

ناجح493533.511.518.53020167.5202040172037جوناثان نبيل عزيز رزق هللا2423عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ار2424عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح76303929255430229202040172037حسام الدين رجب عبد السميع رصز

دور ثان661631.5317203136.5202040172037حسن راىع فكرى محمد2425عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح70363628255329.5224.5181840172037حسن عىل سليم محمد2426عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان7311377253211.5164.5181838172037حسن محمد قاسم ابراهيم2427عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ز ابوالحسن2428عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ف حسي  ز اشر ناجح67363821254624.5211.5181840172037حسي 

ز حسن محمد حسن القصاص2429عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة دور ثان77.55236.52130519.5226.5202040172037حسي 

ز محمد2430عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة  حسي 
ز مصطفز ناجح76523730285840263181840172037حسي 

دور ثان511327.521234424.5160202040172037حمزه احمد رضوان يوسف2431عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان40.531301523386145.5181838171837خالد جمال محمد الطيب2432عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح74513725244933.5244.5202040172037خالد صالح عبد الرحمن عبيد2433عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة



دور ثان58183318234120.5170.5202040172037خالد محمد فوزي عبد الغزيز حرحش2434عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان49.5183519113020.5153181840172037رزق كرم عبد النور مرقس2435عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان65.520311515306.5153202040102037رمضان سعيد افندي محمد2436عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح67.5443926265228230.5181840172037رمضان شاذىل رمضان محمد2437عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

 عزيز حنا2438عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة
ز
 هاب

ز
دور ثان49.51732109.519.55123181840102037روماب

ناجح71433829275629.5237.5181840172037رؤؤل راضز حليم يواقيم2439عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح75493928305838259202040172037زياد شاج محمود حسن2440عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح77513821274837.5251.5202040171137زياد عاطف المضى قناوى2441عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح78573926305640270202040172037زياد محمد عىل عطاهلل2442عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان40163315274220151202040102037زياد وحيد عبد الهادى ابراهيم2443عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح50383122274931199202040171937ستيفن بوال نض هللا حنا هللا2444عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح62.5373417274430.5208202040102037سمعان عماد شاكر خليل2445عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان40.515289213020.5134202038172037سيد محمود محمد غريب سليم2446عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ى خليفة2447عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح654532.518203822.5203181840172037سيد نور الدين خضز

ناجح463132.523194220171.5181836101937سيف الدين فتح ابراهيم السيد2448عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح77594030306040276181840172037شادى زكريا انور اسكندر2449عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح75363927.53057.529.5237181840101137شادي شنوده غاىلي عيىسي2450عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح67303616244032.5205.5181840172037شهاب عبد الكريم السيد عبد الكريم حربى2451عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان23.5302612183023132.5202040171937صالح عىل كمال قناوى2452عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح503033.521.51940.526180202040172037طاهر ايمن طاهر بشارى2453عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح53303518183628182181840172037طه احمد عبد الوهاب عبد الرحيم2454عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح69433827214833231202040172037عادل اسامة عطا عطا هللا2455عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح71453720204036229202040171637عبد الرحمن احمد عبد الجليل جاد الموىل2456عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح59303311193035.5187.5202040171937عبد الرحمن جمعة عمر احمد2457عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح77444018123024215181840171737عبد الرحمن حسن ابراهيم حسن2458عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح71514024244833.5243.5181840172037عبد الرحمن محمد محمود شعبان2459عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان401529712.519.526.5130202040171537عبد الرحمن محمود حامد عبدهللا2460عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح73473217163331.5216.5202040172037عبد الرحمن محمود عباس عبد السالم2461عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح65303910233327194202040171837عبد الرحمن معتمد عبد الحميد عبدهللا2462عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح70473816254131227202040171637عبد هللا احمد عبد الجليل جاد الموىل2463عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح63493525295433.5234.5181840171937عبد هللا بخيت زغلول القط2464عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ز2465عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح77583930306040274202040172037عبد هللا حسن عبد الوهاب حسي 

ناجح65453524.51943.534.5223202040172037عبد هللا صابر صالح عىل2466عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان591924.517244121.5165202036172037عبد هللا محمد ابراهيم ابو الفتوح2467عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح72.5474027.51744.532.5236.5202040171937عبد هللا محمود مصطفز رفاىع2468عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح69393915213633216181840172037عبدالرحمن ياش محمد السيد2469عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ز2470عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح60383715153020185202040172037عىل احمد محمد حسي 



دور ثان55.516355152023149.5202040171837عىل محمد عىل عىل2471عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان4020136612388202040172037عمار محمد عيد عىل2472عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان44.5202766126109.5202040172037عمر احمد سالم عثمان2473عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان522037.51282022.5152202040171737عمر كمال الدين عبد الرحيم ابو المجد2474عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح67303730245432220202038171937عمرو كمال عبد الصادق محمدين2475عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح74423928.52351.538.5245202040172037فادى ثروت يونان ابراهيم داود2476عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

 سليم اسكاروس2477عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة
ز
ناجح4942342283028183202040172037فادى روماب

ناجح513233.518153321170.5202040171837فارس ابراهيم السيد ابو زيد2478عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح41383319113027.5169.5202040172037فارس ضوى سيد شحاته2479عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح673332.52283028.5191202040171937كريم احمد قناوى ابراهيم2480عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح61303717133020178202040172037كريم احمد منصور نجدى2481عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح593832.519153426189.5202036172037كريم الحسينز محمد الحسينز2482عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح76.5383729225139241.5202040171737كريم ايمن عىل عبد الحليم2483عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان2922208614691202040171837كريم حامد مح الدين حامد2484عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح644026.524204423197.5202038172037كريم سيداحمد زهري جادالرب2485عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح56362026174332187202040171837كريم عبد الحميد ابراهيم احمد2486عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح64303230306030.5216.5202040172037كريم هراس عنير عبد الحفيظ2487عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

لس ابراهيم جابر ابراهيم2488عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح76563925.515.54139251202040172037كي 

ف رزق عبد الملك2489عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة لس اشر ناجح73473523174032.5227.5202040172037كي 

لس ايمن شحاته ابو الغيط2490عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح59353522113330.5192.5202040172037كي 

لس توفيلس نعيم زاخر2491عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح594230.526.51339.528.5199.5202040172037كي 

لس زكرى فتح زكرى2492عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح50412027184528184202040172037كي 

لس سامح ساىم مينا2493عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح483023.519173628.5166202040172037كي 

لس سامح سمي  كامل2494عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح61372628255320.5197.5202040172037كي 

لس شهي  مكرم وهبه2495عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة دور ثان661212.52553020140.5202040172037كي 

لس عطيفز الزقم حبيب2496عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح64373029134220193202040172037كي 

لس عماد لبيب خليل2497عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح77554029.52150.538260.5202040172037كي 

يال2498عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة لس عماد مالك غيى ناجح78.5603829265536.5268202040172037كي 

لس ميالد رمزى فاخورى2499عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح49.547352833132194.5202040172037كي 

ز2500عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة لس يوحنا عطيه ارتي  ناجح77.5604028.52856.539273202040172037كي 

2501عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة
ر
دور ثان64453110102028188202038172037ماريو مالك عياد شوق

ز محمود المصلح2502عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح77604030306040277202040172037مازن محمد حسي 

ناجح73573829295840266202040172037محمد ابراهيم نجيب محمد2503عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح70573628.522.55136.5250.5202040171937محمد احمد عبد الاله بربري2504عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان4236243.511.51520137202035171537محمد احمد محمد عبد الرحيم2505عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح62322512.517.53020.5169.5202040171737محمد احمد محمود احمد عىل2506عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح59313110203024175202038172037محمد اسامة عبد اللطيف السيد2507عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة



ف محمد سيد2508عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة دور ثان4030228.5614.520126.5202038171937محمد اشر

ف محمد عبد الجواد2509عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح775934.527.53057.539267202040172037محمد اشر

ناجح80604030306040280202040172037محمد جهاد محمد عبد الصادق2510عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان4730262.51012.520135.5202040171737محمد حسن سيد حسن محمود2511عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح483027.515153023158.5202033171837محمد حسن عبدهللا حسن2512عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح48303618203826.5178.5202040172037محمد خالد رشوان عبد الكريم2513عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح78603830306040276202040172037محمد رمضان عبد الغفار محمود2514عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح6431281416.530.524177.5202040172037محمد زين علم الدين محمد2515عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح69463612183027208202040171837محمد سامح عبد هللا عيىس شاذىل2516عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح8052371821.539.535243.5202040172037محمد سعيد محمد احمد2517عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح684735.514163026206.5202040172037محمد سعيد محمود جمعه2518عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

يف عبد العاط سالم2519عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة دور ثان463227.5791627148.5202038172037محمد شر

دور ثان62123917153220165202040171837محمد طارق سعد النشار2520عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح67344019153440215202040172037محمد عامر محمود محمد2521عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان51133311193013140202040171937محمد عبد الوهاب سعد عبد الوهاب2522عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح74533830306040265202040172037محمد عطا عبد الفتاح محمد2523عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان5214213.51215.523125.5202040172037محمد عىل امبارك حسن2524عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ز منصور السيد2525عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة دور ثان4812223161911112202030172037محمد عىلي امي 

ناجح49303315.517.53321166202040172037محمد عماد ابراهيم محمود ابراهيم2526عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

 امبابى2527عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة
ر
ناجح503432.52723.550.522189202033172037محمد فتح عبد الباق

دور ثان421024822307113202040172037محمد كرم مبارك حسن2528عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح68303318123027188202040171937محمد مجدى راتب محمود2529عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان26172412.58.521290202040171937محمد مجدى محمد محمد2530عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح65393828255324219202040172037محمد محروس فوزي عبدهللا2531عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح77483828.527.55637256202040172037محمد محمود اسماعيل السيد ابراهيم2532عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان26820102030286202040172037محمد محن  الدين ابراهيم محمد2533عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان49192715203520150202040171937محمد منصور صديق محمد2534عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان43122015.514.5305110202040171937محمد منصور عبد الوهاب محمد2535عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح5652391819.537.522206.5202040172037محمد منصور محمد عصمىل2536عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح7454402829.557.536.5262202040172037محمد نشأت مح الحسينز2537عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ز محمد2538عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة ناجح69484026305634247202036172037محمد نض حسي 

 ابو الفضل يوسف2539عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة
ز
ناجح51303518.51533.520169.5202040172037محمد واق

ناجح5640332017.537.520186.5202040172037محمد وليد زهران مخيمر2540عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح5652291222.534.528199.5202040172037محمد ياش عبد الراضز ابو الحمد2541عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح754532.527.52552.520225202040172037محمود احمد حماد محمد2542عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح70423623.51942.534.5225202040172037محمود بكرى طه خليفة2543عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان27223011193012121202032172037محمود خالد كمال نصارى2544عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة



ناجح6235351418.532.526190.5202040172037محمود خالد محمد محمود2545عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح61403913.521.53526201202040172037محمود رضا عبد الرحيم محمد2546عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان433028.53.516.5209130.5202040172037محمود سعيد احمد صابر2547عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح74533927305738261202040172037محمود صالح الهالىل ابوهبة2548عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان4022305.5712.510114.5202040172037محمود محمد سالمه محمود2549عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح47.53021.521.525.54726.5172.5202040172037محمود محمد محمود محمد2550عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

 محمود احمد2551عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة
ز
دور ثان4830212215.537.512.5149202040172037محمود هاب

ناجح74.5483026.52955.537245202040172037مروان سيد فوزي عبدهللا2552عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح74.5463926275338250.5202040172037مصطفز جامع رزق بكرى2553عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان61.514816233912.5135202040172037مصطفز حمدى محمد ابراهيم2554عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان4811711233420.5120.5202040172037مصطفز صابر سعد صابر2555عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح76362728.52755.530224.5202040172037مصطفز صالح عبد الوهاب مالح2556عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح76534030295940268202040172037مصطفز عادل نافع عبد المعظ السيد2557عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان5117126273328.5141.5202040172037مصطفز عامر احمد مصطفز2558عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح70373015294425206202040172037مصطفز كمال محمود خلف هللا2559عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح47.530229213020.5150202040172037مصطفز يونس محمود محمد2560عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان462228525309.5135.5202040172037مطيع ميالد زىك صبح2561عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان63.51435.526.52753.529.5196202033172037معاذ نض سعيد محمد2562عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح664429.51522.537.525.5202.5202040172037مكاريوس سيدهم فارس عجاينى2563عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ز محمد محمد هريدى2564عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة دور ثان58202615243920163202040172037مهند حسي 

ناجح68302323.52750.525196.5202037172037مهند عىل عبد الرحيم عىل2565عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح70433830275740248202040172037مينا رضا رشدى ميخائيل2566عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان1723279233202040172037مينا سامح عزت عيد2567عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان52.5302011102120143.5202040172037مينا شحات يوسف جرجس2568عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح66303317.515.53320182202040172037مينا عاطف يوسف ميخائيل2569عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح76423830275738251202040112037مينا عماد لبيب عوض2570عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح75544027305738264202040172037مينا محسن نبيه كمال2571عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح75604030306040275202040172037نور محمد عبد القادر حسان2572عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

 ابو المجد عبد الموجود2573عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة
ز
دور ثان61.513205111620130.5202040172037هادى هاب

ى2574عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة  محمد خي 
ز
ناجح80564030306040276202040172037هالل هاب

ناجح79.5554030306040274.5202040172037ياش محمد المنحى المحمدى الرفاىع2575عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان663020.53101320149.5202040172037يحن  عبد الرحيم محمد عبد العاط2576عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح73.5463624.53054.540250202040172037يحن  عبد النارص عباس حزين2577عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح72533624244834243202040171737يىس مكرم ناىحى فؤاد جرجس2578عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح67402721153629199202040112037يىس مينا وليم مملوك2579عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح66302615254033.5195.5202040172037يوحنا يوسف سنز قلينز2580عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان6130203151826155202040172037يوسف ابراهيم السيد ابراهيم2581عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة



ناجح70.5302419173635195.5202040172037يوسف اسعد بندرى حبىسر2582عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح65302118213934.5189.5202040172037يوسف ايمن محمدى عواد2583عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح73.5553125305535249.5202040172037يوسف رامز الياس قلدس2584عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح76513726.52955.539258.5202040172037يوسف ماهر عيد جيد غطاس2585عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان513030910.519.526156.5202040172037يوسف محمد ابراهيم سعد2586عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ناجح75433227285539.5244.5202040171737يوسف محمد يوسف محمد2587عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان36202020101037غ2غ22392يوسف منصور احمد محمد2588عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان682212971620.5138.5202040172037يوسف منصور محمد عبد الننى2589عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

دور ثان5930209.5716.525.5151202040172037يوسف نارص سيد عبدالوهاب2590عمر بن الخطاب االعدادية بنونالغردقة

ف عياد جاد2591فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان503328391225148191940182040ابانوب اشر

2592فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ر
ناجح68.5423825154032220.5191940192040ابراهيم محمود ابراهيم نجاب

ف عبده سيد2593فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان5831315152031171191938182040احمد اشر

دور ثان401926.55152029134.5191940191640احمد يح احمد عبد الحافظ2594فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان633036.57152223.5175191940182040اسالم عىل عبدهللا حمدهللا2595فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح703637.515153027200.5191940152040انطونيوس عماد زغلول عبدالقدوس2596فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان543030381120145191936141140اياد محمود محمد محمد2597فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان53.51829471120131.5191940171840باسل يوسف اديب عبدالشهيد2598فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان69.53934.52151731.5191.5191940152040ديفيد ثروت مسعود يعقوب2599فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ى اسماعيل2600فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان31.5222626810.598191920141040ذياد سمي  صيى

دور ثان54353236920150191940162040رياض وليد أحمد رياض2601فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح6550381522.537.538228.5191938141940سعيد عامر احمد محمد2602فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71423824194334228191940202040طه حمدى عبادى محمد2603فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح65323417153232195191938181740عبد الرحمن احمد محمد احمد2604فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح69.559382127.548.537.5252.5191938181740عبد العظيم محمد عبد العظيم محمد2605فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77553828.52755.535260.5191938192040عبد هللا هشام مح الدين عابدين2606فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح595036.519.52746.536228191940192040عبدالرحمن محمود محمد عمر2607فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح64483722274930.5228.5191940182040كريم مبارك عبدالوهاب رشيدى2608فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 رشدى فهيم2609فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح73.5523922274935248.5191940152040كريم هاب

ناجح72.553393024.554.537256191936172040ماجد حمدى عبدالوهاب ماجد2610فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز فهيم عبدالمالك2611فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح6452301122.533.529.5209191937182040مايكل بنيامي 

ناجح71523630306035.5254.5191940192040مجدى صبح سمعان فارس2612فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح48.5442626.523.55025193.5191938182040محمد احمد سعد السيد2613فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح63.53632.521234427.5203.5191940192040محمد حسان احمد محمد2614فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76543921305128.5248.5191940191940محمد حماده محمد عبدالرحمن طلبه2615فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68.5523619.52948.531.5236.5191940151940محمد رجب محمد احمد2616فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 احمد2617فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح553635.517.52946.526199191940181740محمد عبد النارص حساب

ناجح664337.512.52234.527.5208.5191937181940محمد نارص جامع عىل2618فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة



دور ثان44.530863911.5103191937192040مصطفز محمد عليان محمد2619فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح65.543392621.547.536.5231.5191940182040مكاريوس مالك اقالديوس دكسيس2620فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 ابراهيم محمد2621فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح6332281618.534.523180.5191940162040مهند هاب

دور ثان40309153.518.520117.5191940162040احالم شلنى فراج شلنى2622فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4014113252090191940131340الزهراء عادل سيد فؤاد2623فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ه خلف حموده عىل2624فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح61.5302015153023.5165191940182040امي 

ناجح5330281619.535.525.5172191935182040جميله عبد الستار محمد عىلي2625فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71443222234540232191940182040خلود خالد معوض سليمان2626فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان69.532101572228161.5191940182040دنيا مصطفز رشدى المعناوي2627فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان6835219.5615.521160.5191938191740رحمه حمدى السيد محمد2628فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76.5563528295739263.5191938192040رنا ايمن مصطفز السيد2629فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح7653392723.550.539257.5191940192040ريموندا صابر حلم بشاره2630فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

وق فتح محسن محمد2631فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح77512723214439238191940192040شر

ناجح79593925305539271191940192040شهد عبدالحكيم صالح عبدالحكيم محمد2632فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح75.5583627.52754.540264191940182040صفاء حسن عبدالودود خفاىحى2633فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح75583827.52754.540265.5191940191940غادة عادل عطيه محمد2634فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح73603929285740269191940202040فاديا ثروت تلميذ سليمان2635فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح79553821284938.5259.5191937141540فاطمه يوسف عىل مصطفز2636فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح64473826.53056.539244.5191940202040كاترين ابراهيم مليك بهنان2637فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ى رؤف ارميا2638فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح61403618.52240.534211.5191940182040مارى خي 

ناجح77573927214839.5260.5191940191940مريم ياش محمد عىل2639فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح69533617.51734.539231.5191940182040مريم يوسف سليم عبدالراضز2640فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71453915173239226191940182040ملك وليد عىل محمد2641فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68373617153233206191940202040منه هللا عبدالنارص محمد عبدالعزيز2642فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح53393017193630188191938192040منه عبد الوهاب كتي  عبدالوهاب2643فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77523727.53057.538.5262191940192040مهرائيل رسم فليم ايوب2644فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ف عبدالوهاب رشيدى2645فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح56523826.53056.535.5238191940202040ندى اشر

ناجح75.5473926305640257.5191940182040ندى منصور خلف محمد2646فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ي محمود احمد2647فصول الطيار محمود فؤاد للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ناجح69513920.52747.538244.5191934181740هاجر مصطفز

ناجح80533930306038.5270.5191940202040احمد السيد مرس محمد2648فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح76513924.52751.539256.5191940202040احمد رمضان اسماعيل الصاوى احمد2649فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان21.5102617153231120.5191940202040احمد عبد الباسط عبد اللطيف محمد2650فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان64.5203620.51838.538197191940202040احمد عبد الحميد عبد الوهاب عىل2651فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح80473930306039265191940202040احمد محمود نجا سعد2652فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز2653فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة ف احمد حسي  ناجح753635.524224635.5228191940202040امي  اشر

ناجح75303423234637222191940202040بهاء ابراهيم محمد حامد2654فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح78.5514030306039268.5191940202040ديفيد مجدى جرجس وهبة جرجس2655فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة



ف محمد احمد2656فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثان43.5162515153028142.5191940202040رضا اشر

ز2657فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح77493929305939263191940202040عبد الحميد محمد عبد الحميد حساني 

ناجح75463921305139250191940202040عبد الرحمن عىل ابو الوفا ابراهيم2658فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح50373726285436.5214.5191940202040عبد الرزاق محمد احمد محمد2659فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح60323211.51930.535.5190191940202040عبد هللا حمدى رفعت محمد2660فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح68473315254031219191940202040عبد هللا خالد عبد هللا محمد2661فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح70.53634.522204227.5210.5191940202040عبد هللا عىل خميس عىل2662فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح7030371519.534.533204.5191940202040عىل فراج سعد عىل2663فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح6030371517.532.528.5188191940202040عمر عبد الستار عبادى سعد2664فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح72.5393427285536.5237191940202040عمر محمد حسنز فهيم2665فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح44302322153723157191940202040عمرو ياش النجار محمد2666فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح5841351715.532.531.5198191940202040فلوباتي  وجدى سعدى بسادة2667فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

2668فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح653134.518234123194.5191940202040فؤاد عبدالحق فؤاد مرواب

ز احمد2669فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثان1912251111222098191940202040كريم احمد حسني 

ز محمد2670فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة ز عبد الحميد حساني  ناجح64513818.52644.535232.5191940202040كريم حساني 

ناجح67443521.52647.533226.5191940202040مبارك ايمن مبارك محمود2671فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

 امبابى2672فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ر
 عبد الباق

ز
ناجح51303420193921175191940202040محمد القذاق

ناجح59.5313421183925188.5191940202040محمد عبد الستار عبادى سعد2673فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان4514910.511.52220110191940202040محمد عبد المحسن فكرى عبد السالم2674فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان23.514610203020.594191940202040محمد عالء قرسر محمد2675فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان3030513173021.5116.5191940202040محمد محمود سالمان احمد2676فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان4030412.517.53028132191940202040محمد مصطفز محمد ابو المجد2677فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

2678فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
دور ثان2419313173024.5100.5191940202040محمد معوض محمد البسيوب

ناجح7058402928.557.540265.5191940202040محمود نارص غريب محمود2679فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح77544030306039270191940202040مكاريوس جرجس فرنسيس عبد المسيح2680فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان435412183020.5102.5191940202040مؤمن عبد الروؤف محمد عمر2681فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان6119218233122.5154.5191940202040اشاء عباس محمد جاد2682فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح74562528305837.5250.5191940202040اشاء عبد النارص احمد محمود2683فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح77.5603830306038273.5191940202040اسماء مرس فوزى عبد اللطيف2684فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان44202011.518.53027141191940202040امال النوبى احمد لبيب2685فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان41.59515153026111.5191940202040ايمان محمود سالمان احمد2686فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز خالد محمد بيوىم2687فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح59.531202020.540.528179191940202040حني 

ز نارص رمضان محمد2688فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثان4016121715.532.526126.5191940202040حني 

ناجح72513329.52857.539252.5191940202040داليا احمد صالح احمد2689فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح795534.529.52958.539266191940202040دنيا ياش ابو العيون سيد2690فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح79594030306039277191940202040سما نصارى نصي  نصارى2691فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

وق منتض موس حسن2692فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح72543927275438257191940202040شر



وق منصور احمد طه2693فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح76573829.52958.539268.5191940202040شر

دور ثان4641011193024114191940202040شهد نض يوسف بكرى2694فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان43.511201517.532.527134191940202040شهد وائل منصور مرتضز2695فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ين جابر محمد رضوان2696فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثان4061221153627121191940202040شي 

ناجح76563629305939266191940202040فاطمة وجية عنير عطية2697فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

 عادل جاد2698فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
دور ثان49.519815.514.53026132.5191940202040مارتينا روماب

ف الدين احمد2699فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثان42.521117.512.52029123.5191940202040مروة اسامة شر

ف عطا هللا محمد2700فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثان401611413.517.520104.5191940202040مريم اشر

دور ثان40.530727920.5107191940202040مرينا عازر ثابت حبيب2701فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان421373.511.51520.597.5191940202040منار حسنز احمد محمد2702فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح64.5472024254935215.5191940202040منار عىل اسماعيل الراوى2703فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح6235391723.540.535211.5191940202040منة هللا اسامة ابراهيم حسن2704فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح74.5603830306039271.5191940202040منة هللا محمد عطاهللا متوىل2705فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان5131910.519.53020141191940202040منة عىل محمد مصطفز2706فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان424063101320121191940202040ىم احمد فخرى عبد الرحيم2707فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح78.5554030306039272.5191940202040ندا معروف محمد احمد2708فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح71453223224537230191940202040ندا ممدوح عبد المنعم احمد الطاهر2709فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح72.5463425204532.5230191940202040ندى سليمان عىل سليمان2710فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان4818923520.5100.5191940202040ندى مصطفز حمدان عبد النارص2711فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة

2712فصول آل برهان للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح69543227275437246191940202040هاجر عبد الحق فواد مرواب

زالغردقة ناجح48403621214227.5193.5202038161640ابانوب انيس منصور يوسف2713السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح69483926.52753.532241.5202040162040ابراهيم حامد احمد عىل2714السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح76.541342722.549.525226202040182040ابراهيم يرسى جابر بركة2715السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح5544332121.542.526.5201202038182040احمد ثروت صالح حسن2716السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح4830299213027.5164.5202036162040احمد عاطف حميد الشاطر2717السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح59423411213226.5193.5202040162040احمد عبد الشكور شحان اسماعيل2718السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان413028215.517.527143.5202040182040احمد فكرى عيىس احمد2719السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان403132118.519.523145.5202040162040احمد محمد حسن محمد2720السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان48.53030319.522.526157202040162040احمد محمود محمد حمادة2721السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان41.53030219.521.521144202040161140ادهم صابر عبد الوهاب محمود2722السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح43.5303611.518.53025.5165202040161040اسامة سيد عبد القادر عباس2723السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان55203718153329174202040162040اسالم جمعة عىل عيد2724السالم االعدادية بني 

زالغردقة  جمعة عبد المقصود2725السالم االعدادية بني 
ز
ناجح40303515153026.5161.5202038162040اكرم حساب

زالغردقة ز شعبان محمود صالح2726السالم االعدادية بني  ناجح55373513173028185202040162040امي 

زالغردقة دور ثان483033.58101820.5150202040181940بوال ناىحى ناشد حبيب2727السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان21.521371081822.5120202038141040بيشوى عبد هللا خلف عبد هللا2728السالم االعدادية بني 

زالغردقة ة2729السالم االعدادية بني  ناجح49.5303511.518.53022.5167202038141740جورج عادل حافظ جيى



زالغردقة ناجح47322519214022.5166.5202036162040حسن انور حامد عرابى2730السالم االعدادية بني 

زالغردقة  حنا شنودة جرجس2731السالم االعدادية بني 
ز
ناجح53.5332318133128.5169202038122040روماب

زالغردقة  نشات حليم مسعود2732السالم االعدادية بني 
ز
دور ثان53192215153025149202040182040روماب

زالغردقة ناجح6135312015.535.524.5187202038182040سامح شعبان عبد الهادى عىل2733السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح73.5303513173030.5199202038141240طارق وليد السيد محمد2734السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح6931308223027.5187.5202040141240عبد الرحمن ابراهيم غزاىل دردير2735السالم االعدادية بني 

زالغردقة 2736السالم االعدادية بني 
ز
ف محمد دكروب ناجح70563424295337.5250.5202040161840عبد الرحمن اشر

زالغردقة ناجح61.538321516.531.527190202040162040عبد الرحمن الشاذىل جابر عبد السالم2737السالم االعدادية بني 

زالغردقة ز2738السالم االعدادية بني  ناجح5430252119.540.526.5176202036141040عبد الرحمن عبد الباسط محمود حسي 

زالغردقة ناجح76363324.524.54930.5224.5202040162040عبد الرحمن محمود محمد احمد2739السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح66303419214029.5199.5202040141440عبد هللا رمضان عبد هللا محمود2740السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح69353523.521.54532.5216.5202040141940عصام محمود جمعة سالم2741السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح59392419.513.53323.5178.5202040121040فادى صالح قليد صاروفيم2742السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح59382924.51943.529.5199202040162040فارس محمد عبد العزيز محمد2743السالم االعدادية بني 

زالغردقة لس جميل نظيم سدراك2744السالم االعدادية بني  ناجح7041332624.550.529.5224202040141940كي 

زالغردقة  بشارة جرجس2745السالم االعدادية بني 
ز
لس روماب ناجح61482412183030193202038142040كي 

زالغردقة لس كرم جاد هللا سعيد2746السالم االعدادية بني  ناجح7344332724.551.529.5231202034162040كي 

زالغردقة لس ميخائيل حافظ محارب2747السالم االعدادية بني  دور ثان4133207121920133202034142040كي 

زالغردقة دور ثان2630206101620112202034162040مايكل مجدى نصيف فريد2748السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان4231206111720130202038142040محب منصور خميس بشاره2749السالم االعدادية بني 

زالغردقة ف عيد حمادى2750السالم االعدادية بني  دور ثان411920581320113202040141640محمد اشر

زالغردقة يل عبد الرازق فاضل2751السالم االعدادية بني  دور ثان231722611171392202040161840محمد جيى

زالغردقة دور ثان4818327132024142202028162040محمد رضا البكرى عبد الفتاح2752السالم االعدادية بني 

زالغردقة ز2753السالم االعدادية بني   شاهي 
دور ثان5237314151920159202040162040محمد عبده بدير مصطفز

زالغردقة دور ثان4030238132121135202040141940محمود احمد السيد راشد2754السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان473024613.519.520140.5202036121040محمود احمد محمد سلمان2755السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح43342712183020154202036142040مصطفز نادر احمد عيد2756السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان2831296152120129202038142040مكاريوس شايب عياد حبيب2757السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان4130277152220140202038142040مكاريوس مهنز بشاره جرجس2758السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان423130591420137202034161640مكاريوس ميالد اسعد عجيب2759السالم االعدادية بني 

زالغردقة دور ثان40.534297152220145.5202038141740مينا مساعد شحات جاد الرب2760السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح44383311.518.53024169202040141940يوسف صالح سلمان صالح2761السالم االعدادية بني 

زالغردقة ناجح4838282015.535.521170.5202040182040يوسف محمد عيد نضهللا2762السالم االعدادية بني 

زالغردقة ز2763السالم االعدادية بني  ناجح5230311520.535.522170.5202040182040يوسف منصور توفيق خليل حساني 

كةالغردقة ناجح60443219163537208202040202040ابراهيم محمد ابراهيم السيد عيد2764محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ف عباس عبد الطيف2765محمد فريد االعدادية المشير دور ثان60203122194126178202040112040احمد اشر

كةالغردقة ناجح68483521295032233202040182040احمد حجاج محمد يوسف2766محمد فريد االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح56323619.51635.526185.5202040192040احمد حسن عبدالاله حسن2767محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز2768محمد فريد االعدادية المشير ناجح49453719163527193202040182040احمد طارق محمود احمد حساني 

كةالغردقة ناجح7052352620.546.535238.5202040182040احمد عثمان احمد السيد2769محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح53353925224731205202040182040احمد عىل مصطفز محمد2770محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75603829.51544.536253.5202040182040احمد محمد عثمان مبارك2771محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61513830225236238202040182040احمد محمود فتح عبد العزيز2772محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79573926275335263202040201540احمد منصور زكريا فهم عبد العال2773محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان46203120.51535.524156.5202040182040ادهم محمد رضا سعد2774محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح4944322210.532.520177.5202040202040اسامة محمد نض حجازى2775محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72593725.520.54635249202040182040استيفن امجد ميخائيل جابر طنيوس2776محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح58393225154027196202040182040اسالم سعد عبدربه يونس عبدربه2777محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح4143282418.542.520174.5202040202040افرايم عاطف عبد المالك حلم2778محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66483823163931222202040182040السيد محمد محمود عبدالرازق2779محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6948402525.550.538245.5202040182040امي  ارمانيوس فوزى نتيج2780محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76604030285840274202040202040امي  فرج سعد روفائيل2781محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح46323028174528181202040182040انطونيوس نبيل نصيف يوسف خليل2782محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73544018.51533.535235.5202040182040ايهاب حسنز منصور أحمد حسن2783محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6343381520.535.537216.5202040182040أحمد طارق فكري السيد2784محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75594028.525.55438.5266.5202040202040أحمد عبد المنعم فرج حسن2785محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ي2786محمد فريد االعدادية المشير ناجح61423824204422207202040182040أدم حمدي أحمد مغربى

كةالغردقة ناجح7052391921.540.529230.5202040182040أياد وليد رجب عبد الحميد2787محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة س2788محمد فريد االعدادية المشير ناجح58564019113031215202040182040بافىل رفعت زكريا تاورصز

كةالغردقة ناجح54414025113639210202040182040بافىل طلعت مكارى مجلع2789محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ي2790محمد فريد االعدادية المشير ناجح76564030275738.5267.5202040182040بدر محمد بدر عربى

كةالغردقة ز حبيب2791محمد فريد االعدادية المشير ناجح71574026.521.54839255202038182040بيمن حربى امي 

كةالغردقة ى عبد المالك2792محمد فريد االعدادية المشير ناجح7353382919.548.535.5248202038182040توماس مالك مير

كةالغردقة دور ثان1818273.547.533103.5202040181540جرجس مسعود ينز جاب هللا2793محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75573930174734.5252.5202040202040جورج مايكل ماهر عيد2794محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74.5594030265638.5268202040192040جورج منر جرجس السيد جرجس2795محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66573827164337.5241.5202040182040جون عاطف رياض العبد2796محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ي منصور مسعد مسعود2797محمد فريد االعدادية المشير
ز
ناجح72.5554028225037.5255202040202040جيوفاب

كةالغردقة ز كرم أحمد السيد2798محمد فريد االعدادية المشير دور ثان21.54722.59213027148202040182040حسي 

كةالغردقة ف محمد حسن2799محمد فريد االعدادية المشير ناجح74583928255339263202040182040خالد اشر

كةالغردقة ناجح64493322184033219202040182040ديفيد جورج رشدى قالده2800محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان2944248233120148202040202040رامز ساىم ثابت خليل2801محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63.5533822163825.5218202040132040زياد رمضان عطا فرج هللا2802محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66.5583927305727.5248202040182040زياد محمد السعيد المرس2803محمد فريد االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح47.5493719183721.5192202040202040زياد محمد صالح الدين محمود2804محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح434529.518183620.5174202040182040شادي محمد بكري محمود2805محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة يف تامر عبد الهادى حامد2806محمد فريد االعدادية المشير ناجح74.5483022.52042.528223202040182040شر

كةالغردقة ناجح60.5512916213731.5209202038182040شنؤده ساىم ناشد شاكرشنوده2807محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان4051205172220153202040182040شهاب محمود السعيد سعد الديباوى2808محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة  أحمد2809محمد فريد االعدادية المشير
ر
 سيد شوق

ر
ناجح45522212203220171202040182040شوق

كةالغردقة ناجح61533825255033.5235.5202040182040صالح اسالم انور عىل2810محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52523313.516.53020187202040112040صالح منتض احمد محمود2811محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74543518264432239202040182040طه طاهر طه ابو النجا2812محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63563226285433238202040182040عبد الرحمن سيد حميد محمد2814محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز2815محمد فريد االعدادية المشير ناجح7148392819.547.537242.5202040182040عبد الرحمن غريب عبد الحميد حسي 

كةالغردقة ناجح80594030275740276202040202040عبد الرحمن ماهر عىل يسن2816محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65554024184240242202040182040عبد الرحمن محمد الصغي  محمود2817محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز2818محمد فريد االعدادية المشير ناجح72584029265540265202040192040عبد الرحمن محمد حسن احمد حسي 

كةالغردقة ناجح7051382526.551.540250.5202040192040عبد الرحمن نارص عبد السالم عثمان2819محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح60383616143037201202040122040عبد العزيز سعد عبدربه يونس عبدربه2820محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح46393824.58.53336192202040202040عبد العزيز محمد عبد العزيز محمد2821محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان42313418.5422.529158.5202040182040عبد هللا سيد عبد الفتاح محمود2822محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52303624.59.53435187202040182040عىل عالء الدين النوبى عبد الباسط2823محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71534029295839261202040182040عىل محمود عيد ابو زيد2824محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ف عبدالعزيز سالم2825محمد فريد االعدادية المشير ناجح71.5564029204939255.5202040182040عمر أشر

كةالغردقة ناجح72433924214539238202040202040عمر عماد أبو شعيشع السيد أبو شعبشع2826محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75504028204840253202040182040عمر كرم عبدالظاهر عواد2827محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76584030295940273202040182040عمر محمود عيد ابو زيد2828محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73573830306040268202040202040عمرو حسام احمد عبد هللا2829محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز2830محمد فريد االعدادية المشير ناجح70563927154239.5246.5202040182040عمرو خالد محمد محمود امي 

كةالغردقة ناجح80604030306040280202040182040فادى بشاى فوزى بشاى2831محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح40402310263631.5170.5202040122040كريم ايهاب حلم سعد2832محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75553926275337259202040182040كريم محمود عبدالغفار سيد2833محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة لس أيمن سعد متو شلح2834محمد فريد االعدادية المشير ناجح4338203.52932.524157.5202040182040كي 

كةالغردقة  جاد زىك2835محمد فريد االعدادية المشير
ز
لس روماب ناجح51543717274426212202040182040كي 

كةالغردقة لس عطيت هللا شحاتة محارب2836محمد فريد االعدادية المشير ناجح47483519264531206202040122040كي 

كةالغردقة لس نضى حبيب ميخائيل2837محمد فريد االعدادية المشير ناجح47543728275536.5229.5202040182040كي 

كةالغردقة ز2838محمد فريد االعدادية المشير ه فلسطي  لس وديع جيى ناجح54503815264137.5220.5202040202040كي 

كةالغردقة ناجح5146307.52936.534197.5202040202040مازن حسن عبد الموجود محمود2839محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76604030306040276202040202040مازن يوسف كامل جمعة2840محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76563730295938266202040182040محمد ابو الوفا ابو النجاء ابو الوفا2841محمد فريد االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح51413116304635.5204.5202040202040محمد ابوالحسن زين العابدين سعد2842محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5648338.529.53834.5209.5202040182040محمد احمد فتح عبدالسميع2843محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72503922295136.5248.5202040182040محمد ادهم ابو الفتوح محمد2844محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57513216.52945.533218.5202040182040محمد السيد عبد ربه يونس عبد ربه2845محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70483623.52548.538.5241202040202040محمد أسامة محمود عمر البايض2846محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح48.5483617244135208.5202040182040محمد أيمن عبد الرازق عىل2847محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة  محمود2848محمد فريد االعدادية المشير
ر
ناجح73513415.52439.535232.5202040182040محمد جمال ساق

كةالغردقة ناجح45443112203223.5175.5202040182040محمد جمال محمد ابوالحمد2849محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح59503729275634.5236.5202040182040محمد حسن محمد محمد2850محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73594030306039.5271.5202040182040محمد خالد فاروق حلم2851محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ي2852محمد فريد االعدادية المشير
ناجح69.5493529275637.5247202040182040محمد سمي  رفاىعي مصطفز

كةالغردقة ناجح56302118.52442.524.5174202040181540محمد صالح يوسف عرفه2853محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74533819.52342.538245.5202040182040محمد طارق فكري السيد2854محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79604030306040279202040182040محمد طارق محمود حسن2855محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6457372525.550.531239.5202040182040محمد عبد الفتاح صالح عبد الفتاح2856محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70583828265435255202040182040محمد عبد المقصود محمد عبد المقصود2857محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6857352628.554.533247.5202040182040محمد عماد حمدى محمد2858محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان57524023194213.5204.5202040182040محمد عماد محمد ابوالمجد2859محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76594029.53059.540274.5202040182040محمد كريم عبدالعزيز دبور2860محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79604029.53059.540278.5202040202040محمد كمال عبدهللا محمد عمر2861محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62563527285532.5240.5202040182040محمد محمود حسن محمد2862محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة 2863محمد فريد االعدادية المشير
ز
ناجح57523626305637238202040182040محمد مصطفز احمد حساب

كةالغردقة ناجح65534029305938255202040182040محمد مصطفز حلم مروان2864محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57493625.53055.537234.5202040182040محمد هشام عاصم حسن2865محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79544029305940272202040182040محمد يوسف محمد احمد يوسف2866محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63.5483725.53055.537241202040182040محمود خالد محمود محمد2867محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70553925.53055.539258.5202040182040محمود سعيد عبد الجواد عفيفز2868محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة يف محمد غربى2869محمد فريد االعدادية المشير ناجح53313016264220.5176.5202040182040محمود شر

كةالغردقة ناجح58.5473419.52443.532.5215.5202040182040محمود عبدالسالم محمد السيد2870محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69593827275438258202040182040محمود محمد محمود عبدالمريد2871محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66303630295936227202040182040محمود مسعد حسن بيصار2872محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74523724295338254202040182040محمود نض محمود سالمان2873محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40.5193516.52945.531171202040182040مروان احمد عبدهللا محمد2874محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز الشيخ2875محمد فريد االعدادية المشير ناجح543739.521295036216.5202040182040مروان توفيق توفيق حسي 

كةالغردقة ناجح43303123194229.5175.5202040182040مروان خالد عىل عبدالسالم2876محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز2877محمد فريد االعدادية المشير  احمد ابراهيم حسي 
ناجح57.5473626305635231.5202040182040مصطفز

كةالغردقة ناجح73513928.53058.540261.5202040182040مصطفز ايهاب عبد الفتاح سليمان2878محمد فريد االعدادية المشير



كةالغردقة ف إبراهيم عىلي2879محمد فريد االعدادية المشير
ناجح63.5363829295840235.5202040182040مصطفز أشر

كةالغردقة ناجح70533930306040262202040182040مصطفز عبد البا سط عباس مصطفز2880محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز اسماعيل احمد شحات2881محمد فريد االعدادية المشير ناجح60.5513829.52756.534240202040182040معير

كةالغردقة ي تادرس2882محمد فريد االعدادية المشير ناجح60303725.52550.532209.5202038182040مقار إبراهيم برسر

كةالغردقة  زخارى2883محمد فريد االعدادية المشير
ر
ناجح65504029285735247202040182040مكاريوس أنور صدق

كةالغردقة ناجح58534026255133235202040182040منصور محمد عز العرب نور الدين2884محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح53.5463719294833217.5202040182040مهيمن احمد عىل ابراهيم2885محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ى شحاته مرزوق2886محمد فريد االعدادية المشير ناجح74533722.52850.538252.5202040182040مينا خي 

كةالغردقة ناجح70333826.53056.537234.5202040182040مينا عاطف عادل ميخائيل2887محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح59343820274739217202040182040نارص أحمد نارص عبد الجواد2888محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح665338.524285239248.5202040182040نورالدين احمد سعد محمود2889محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64.5414026.53056.537239202040182040هشام صالح أحمد السعيد2890محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66453825.53055.535239.5202040202040وسام عادل عزيز سالمه2891محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63493925.52954.537242.5202040182040يىس جوزيف اسكاروس مسعد2892محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة  سليم2893محمد فريد االعدادية المشير
ر
ف دسوق ناجح71574028285638.5262.5202040182040يوسف أشر

كةالغردقة ناجح73.5564027285536260.5202040182040يوسف حسن احمد عطيه2894محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز البدرى احمد2895محمد فريد االعدادية المشير ناجح75594029305935.5268.5202040182040يوسف حسي 

كةالغردقة ناجح75584025.52853.537.5264202040182040يوسف كريم عاطف الجوهري2896محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66564023.52952.539.5254202040182040يوسف محمد ابوالعزم عبدالحميد2897محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68553825255040251202040182040يوسف محمد االمي  عيىسي2898محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66554020254538244202040182040يوسف محمد حامد يوسف2899محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67563726305637253202040202040يوسف محمد شعبان محمد2900محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63.5573919.53049.536245202040202040يوسف مرقص زكارى ميخائيل2901محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز2902محمد فريد االعدادية المشير ناجح75604029305936270202040182040اشاء نزيه محمد حسي 

كةالغردقة ز بخيت فكرى عطيه2903محمد فريد االعدادية المشير ناجح6854379283732228202040182040الي 

كةالغردقة ناجح58.550389253433.5214202040182040امل كرم سقاو غالب2904محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح54393111213220176202040122040امنية احمد سيد محمد2905محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66523615.52237.523214.5202040182040امنيه رضا محمود عىل2906محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79604029.53059.539277.5202040202040امنيه فايز سيد احمد2907محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70573928255333252202040182040انحى عالء عبد العزيز محمد2908محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71593826265233.5253.5202040182040انحى عىل صالح عىل رزق2909محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68.5583928255336254.5202040182040انصاف حسن انور محمد2910محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74603721.52950.534255.5202040202040اوليفيا عماد عياد سدراك2911محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة  محمد أبوهرجه2912محمد فريد االعدادية المشير
ز
ناجح69.5583321274835243.5202040202040اية محمد بسيوب

كةالغردقة ناجح67583923305335252202040182040ايفون رفعت ناشد شاكر2913محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77603930306040276202040182040ايمان شعبان محمد عبد الصمد2914محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز قرين2915محمد فريد االعدادية المشير ناجح74.5593828245238.5262202040202040ايه حسن حسني 



كةالغردقة ناجح65.5583724254931240.5202040202040ايه ربيع عبيد يمنز2916محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77.5563924285239263.5202040182040أبرار رأفت صبح النجدى2917محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77563815274235248202040182040بسمله حماده عبده راشد2918محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح4944389213027188202040182040بسمله رمضان حجاىحى الصغي 2919محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65503919274633.5233.5202040202040بسمله عادل محمد محمد2920محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76604030306038274202040202040بسمله عرجاوى عبدالفتاح عىل الرسو2921محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75.5604026.52753.537.5266.5202040182040بسمله محمد احمد إسماعيل2922محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75583816274335.5249.5202040182040بسمه رمضان سناري أبوالمجد2923محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64493620244434227202040182040بسنت اسحاق مليكه فهمي2924محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح614235.510253534207.5202040182040بسنت حسن رجب رزق2925محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64403719254428.5213.5202040202040بسنت شنودة غطاس جاد السيد2926محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان54.519131151620122.5202040182040تفر وحيد أحمد عبدالرحمن2927محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68403324265029.5220.5202040202040جوليا ايمن رزق هللا جريس2928محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74373715304537230202038182040جوليانا بدر عادل اديب2929محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73.5393612263836222.5202040202040جومانا ناجح فهيم ملك2930محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64453318244229213202038182040جيسيكا عماد عدىل كرومل2931محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح59.5353221234430200.5202040182040جيسيكا وائل فيليب ناشد2932محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80554030306040275202040182040حسناء محمود سليمان محمود2933محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75504026.52450.539254.5202040202040حال احمد احمد احمد2934محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد عبد الخالق ربيع2935محمد فريد االعدادية المشير ناجح74464027.52350.538248.5202040182040حني 

كةالغردقة ز هشام شاكر السيد2936محمد فريد االعدادية المشير ناجح71.5534026234940253.5202040202040حني 

كةالغردقة دور ثان4134241572221142202040182040داليا  عبدالنارص حسن سليمان2937محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد السمان2938محمد فريد االعدادية المشير ناجح75523527245135.5248.5202040182040دانه حسي 

كةالغردقة ناجح65383720.52040.538218.5202040182040دعاء جعفر محمود محمد2939محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72563723234639250202040182040دنيا ابراهيم عىل الرفاىع2940محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة يف طلعت ثابت2941محمد فريد االعدادية المشير ناجح55.5413519113035196.5202040202040دنيا شر

كةالغردقة قاوي محمد2942محمد فريد االعدادية المشير ناجح73.5594029255440266.5202040202040دنيا عبد الفتاح شر

كةالغردقة ي سمي  جرس2943محمد فريد االعدادية المشير
ز
ناجح59.5322725154033.5192202040182040راحيل هاب

كةالغردقة ناجح74463525224736238202040182040رانيا ميالد فتح ثابت2944محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74.5493928295738.5258202040202040رحاب رجب عبداللطيف سيد2945محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79583827235040265202040202040رحاب عبد الننى عبد الحميد احمد2946محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68.5483724.51337.540231202040182040رحمه محمد بكرى محمد2947محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64583625174238238202040182040رحمه محمد عبده رفاىعي2948محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح55.5473323133637208.5202040182040رحمه مصطفز محمد الطاهر2949محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74.5554028295740266.5202040182040رزان روبرت راضز جوده2950محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد ابو النجا2951محمد فريد االعدادية المشير ناجح75.5604030295940274.5202040182040رماس محسيز

كةالغردقة ناجح77584029305940274202040202040رنا رجب السيد محمد2952محمد فريد االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح79604030306040279202040202040رنا عيد محروس عبدالمالك2953محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70564030306039.5265.5202040202040رنا محمود فيصل ابوالمجد2954محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة  اسماعيل محمد محيضز2955محمد فريد االعدادية المشير
ز
ناجح76573230285835258202040202040رنيم هاب

كةالغردقة ناجح71482921183928215202040182040روان محمد كمال صديق2956محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76603527305738266202040202040رودينه محمود السعيد محمود2957محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57.5412517203726.5187202040182040روضة محمود عطية اسماعيل2958محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ف محمد فرغىل2959محمد فريد االعدادية المشير ناجح80604029305940279202040202040روفيده اشر

كةالغردقة ناجح75603928.53058.536268.5202040182040رؤيا عبدالحميد عىل حسن2960محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69483928.52048.539.5244202040182040ريتاج محمد فهم محمدالسيد2961محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة وك عبد العال ابراهيم2962محمد فريد االعدادية المشير ناجح78.5604030306040278.5202040182040سارة ميى

كةالغردقة ناجح70603530245435254202040202040سارة مجدى مني  نسيم2963محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز احمد المزين2964محمد فريد االعدادية المشير ناجح80603930306040279202040182040سارة ياسي 

كةالغردقة ناجح73493829.53059.538.5258202040182040ساره احمد عبده محمد2965محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح4834202222.544.521167.5202040102040ساره سمي  محمد عبدالوكيل2966محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66583428255335246202040202040ساره منصور مفرح وهب هللا2967محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80603929.53059.540278.5202040182040ساندى سمي  فاروق رزق2968محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79.5603829.53059.540277202040182040ساندي منصور حكيم فاخوري2969محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز شطنى2970محمد فريد االعدادية المشير ناجح67562826305637.5244.5202040202040سلفانا كرم امي 

كةالغردقة ناجح7252362724.551.539250.5202040182040سلم محمد احمد سيد2971محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76603229305939.5266.5202040182040سمية محمد عىل محمد2972محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز2973محمد فريد االعدادية المشير ناجح80543830306039271202040202040سميحه ابراهيم محمد حسي 

كةالغردقة ناجح71603427305738260202040202040سميه جمال رشيدى طنطاوي2974محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7660403029.559.540275.5202040202040سهيله خالد محمد محمود2975محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66.554211521.536.537215202040182040سهيله زين رمضان عبد العزيز2976محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5855273023.553.538.5232202040202040سوسنه صالح زكريا راغب2977محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح53.5422015233821.5175202040182040سيمون رفعت رؤف شمروخ2978محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة وق جادهللا محمد راشد2979محمد فريد االعدادية المشير ناجح7156302821.549.531.5238202040202040شر

كةالغردقة ناجح67603428295737255202040182040شهد خالد سيد احمد2980محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72603221305139.5254.5202040182040شهد عماد كامل ابو النض يونس2981محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان56481310203032179202040182040شهد عماد كامل عزوز2982محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5848231820.538.536203.5202040202040شهد محسن حسنز قرسر2983محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6648272322.545.536222.5202040182040شهد محمد جابر رزق2984محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6647381516.531.521203.5202040182040شيماء سعيد عبد الخالق عبد الرحيم2985محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان453325.518123013.5147202040182040شيماء نضالدين محمد عباس2986محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66583821.52647.531240.5202040182040عائشة احمد رجب ابو السعود2987محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان50203615193425.5165.5202040112040عبله عادل رجب محمد2988محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان4088610.516.51183.5202040202040عزة محمد عىلي محمد2989محمد فريد االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح68.556372125.546.532.5240.5202040202040عصماء عالءالدين سعد إسماعيل2990محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5937362017.537.520189.5202040182040فاطمة رشدي محمد محمود2991محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان51173716143021156202040182040فاطمه محمد عبد الرحيم محمد2992محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة  عبده عىل2993محمد فريد االعدادية المشير
ز
دور ثان4120329101920132202040182040فاطمه هاب

كةالغردقة ناجح67.5503717173428216.5202040182040فرحة احمد عبدالجواد سيد2994محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة  رزق2995محمد فريد االعدادية المشير
ر
ينا نبيل شوق ناجح70553730306039261202040202040في 

كةالغردقة ناجح57353114163024177202040182040كارول وجدى عياد توفيق2996محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ه نعيم ميخائيل2997محمد فريد االعدادية المشير ناجح70393028.52654.535.5229202040202040كارين ياش صيى

كةالغردقة ناجح60393416153136200202040182040كلوديا كميل فكرى ايوب2998محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ف فكرى ذكرى2999محمد فريد االعدادية المشير مينا اشر ناجح60593627305740252202040182040كي 

كةالغردقة مينا طانيوس ميالد صمويل3000محمد فريد االعدادية المشير ناجح80584028295739.5274.5202040202040كي 

كةالغردقة ناجح6533371121.532.528195.5202040202040مادونا ماهر رسمي شفيق3001محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67543627305729.5243.5202040182040مادونا ممدوح مرقص زخاري3002محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67583828.51543.539245.5202040182040مارفل مدحت بليغ عزىمي3003محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75604030235337265202040182040مارى جرجس فايز جاد3004محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ي3005محمد فريد االعدادية المشير ناجح7559393024.554.538.5266202040202040ماريا أسامة عطاهللا هيز

كةالغردقة  ساىم محروس3006محمد فريد االعدادية المشير
ز
ناجح75594029305937.5270.5202040202040ماريا هاب

كةالغردقة ناجح75573816163236238202040182040مروه محمد يوسف محمد3007محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77603724244833255202040202040مريم جمال محمد فتح3008محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76.5603930275737269.5202040182040مريم رمضان حسن ابراهيم3009محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة قاوي محمد3010محمد فريد االعدادية المشير ناجح79604030306039278202040202040مريم عبد الفتاح شر

كةالغردقة ناجح76604029305940275202040182040مريم عبدين محمود عىل3011محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71604028.53058.540269.5202040201940مريم عماد حمدي شحاته3012محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73.5603925113637.5246202040182040مريم عماد سمي  يوسف3013محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73594016.51531.537240.5202040182040مريم محمد أحمد منازع3014محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ي زاهر3015محمد فريد االعدادية المشير
ناجح80604028.52250.540270.5202040182040مريم محمد حسنز

كةالغردقة دور ثان5944287.5714.520165.5202040182040مريم محمود عبد الرازق محمد3016محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ى3017محمد فريد االعدادية المشير ناجح69564020.51030.537.5233202040182040مريم نشات لبيب مير

كةالغردقة ناجح70.5594026224838255.5202040182040ملك احمد عبد الغنز مصطفز3018محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78553927255238262202040182040ملك صالح احمد محمود3019محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان403010610169105202040112040ملك عالء محمود احمد3020محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76603828.53058.540272.5202040182040ملك محمود ببارى يوسف3021محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان695320571237191202040182040ملك هريدى محمد عبدالقادر3022محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7156228223037.5216.5202040182040ملك ياش عىلي إبراهيم3023محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ي زىكي عبد الرحيم3024محمد فريد االعدادية المشير
ناجح77604030306040277202040202040منار مصطفز

كةالغردقة ف طه بدوى3025محمد فريد االعدادية المشير ناجح73584027255240263202040182040منه اشر

كةالغردقة ناجح74563815243940247202040182040منه أحمد زغلول محمد3026محمد فريد االعدادية المشير



كةالغردقة ناجح715029.519133238220.5202040182040منه رمضان حلم عبدهللا3027محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79604028.52755.539273.5202040202040منه يوسف عبده راشد3028محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد3029محمد فريد االعدادية المشير ناجح77583520.51939.539248.5202040182040منز سعيد حسي 

كةالغردقة يل عىل3030محمد فريد االعدادية المشير ناجح76603515153037.5238.5202040182040ىم ابراهيم جيى

كةالغردقة دور ثان75.55234921137.5210202040182040ىم عبدالنارص عىل سعدالدين3031محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80604027275440274202040202040ىمي محمود عبيد محمد3032محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76603829305940273202040182040ميدرونا مالك جون اسكندر3033محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ام ياش محمود محمد3034محمد فريد االعدادية المشير دور ثان6844126131926169202040182040مي 

كةالغردقة ناجح80604022264840268202040202040ندا ايمن عبدالعزيز ابراهيم3035محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76604025285340269202040182040ندا خالد موس مهران3036محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80603930306039278202040202040ندى احمد احمد محمد3037محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5342202101220147202040182040ندى احمد محمد الشاذىل3038محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز3039محمد فريد االعدادية المشير ز نض أمي  ناجح61.5432318123021.5179202040202040ندى امي 

كةالغردقة ناجح80553925.52752.534260.5202040182040ندى عبدالرازق محمود عبدالرازق3040محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70582917264330230202040182040ندى وائل محمد حسن بكر3041محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز بطرس وهيب جرجس3042محمد فريد االعدادية المشير دور ثان63.548269.51322.528188202040202040نرمي 

كةالغردقة ناجح80604030285840278202040202040نغم ابراهيم السيد احمد3043محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5573724.52246.538.5249.5202040182040نغم محمد السيد احمد عبد الننى3044محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ي عبد الجيد عبد المجيد3045محمد فريد االعدادية المشير ناجح80604028.52351.540271.5202040182040نهي النمي 

كةالغردقة دور ثان49.536139.51019.56124202040182040نور شمروخ اسماعيل أحمد3046محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة  النوبى3047محمد فريد االعدادية المشير
ه عبدالتواب عبدالغنز ناجح80604030306040280202040202040ني 

كةالغردقة ناجح70563723.52952.540255.5202040202040هاجر محمد حامد عبدالخالق محمد3048محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80604030306040280202040202040هنا وليد محمد أحمد3049محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان4839996157118202040182040وسام عبد النارص ناىحى بشارى3050محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ز سيد محمد احمد3051محمد فريد االعدادية المشير ناجح73543722244634244202040202040ياسمي 

كةالغردقة ز محمد عطا فرج هللا3052محمد فريد االعدادية المشير ناجح69.5543322254737.5241202040202040ياسمي 

كةالغردقة ز محمد مصطفز احمد3053محمد فريد االعدادية المشير ناجح74513926295539258202040202040ياسمي 

كةالغردقة ز مرىع النجار محمد3054محمد فريد االعدادية المشير ناجح73.5573824275136255.5202040182040ياسمي 

كةالغردقة ناجح70563928.52452.540257.5202040182040يوأنا داود بادير شجيوس3055محمد فريد االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79604030275740276202040202040يونا مقار اسكاروس بسكالس3056محمد فريد االعدادية المشير

ه برسوم3057فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح52533523.51740.534.5215202037192040ابانوب عبده جيى

ناجح49.5463815254036209.5202040192040ابانوب ماهر جرجس سعيد3058فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح65493929305938.5250.5202038192040احمد اسامه احمد حسن3059فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76.5544029.53059.540270202037192040احمد انور رمضان عايش3060فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74.5504025.52550.537252202040192040احمد انور محمد عمر3061فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72.5493718.52644.536.5239.5202037192040احمد تاج الدين محمد مبارك3062فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز فهم3063فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح51523617284532216202037192040احمد حسن حساني 



ناجح40423615153022170202040192040احمد حسن حنفز حسن3064فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز3065فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان42.5178303979.5202032192040احمد حسن صالح حسي 

دور ثان1230336.5511.521107.5202031192040احمد رفاىع محمد عىل3066فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح60.5574030275735249.5202040192040احمد سيد محمود مسلم3067فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72574030306038.5267.5202040192040احمد صالح محمود صالح3068فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70.5553929305937260.5202040192040احمد عبد القادر توفيق سباىع3069فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح40433216163227174202040192040احمد محمد احمد نض الدين3070فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح73574017.52744.540254.5202033191940ارميا امي  مجدي صبحي3071فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح59.5303311193036188.5202040192040اسالم عادل فؤاد احمد3072فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح64.5333426214731.5210202040192040الهادى السيد الهادى السيد3073فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح62.5343717133032.5196202040192040اياد مصطفز محمد محمود3074فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح78.5574029305938.5273202040192040بسام سعد عبدالدايم اسعد3075فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح44.5303718.511.53035176.5202040191940بهاء انور كامل سعد3076فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز3077فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح69513828.51846.536.5241202040192040بوال مني  أبسخرون سفي 

دور ثان41.5302612.5315.538151202038192040بيشوى منتض مراد يوسف3078فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح50472720183833195202040192040جون رزق رزق مسعود3079فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 صابر3080فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ز رضا السعيد البسيوب دور ثان48192315153030.5150.5202040192040حسي 

ناجح69593929285737261202040192040حيدر حاتم احمد محمد3081فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان439281061628124202040192040خالد احمد عبد القادر السيد3082فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح61.5503523.52548.536231202040192040ديفيد جورج عزيز منتياس3083فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح64493621.51839.537225.5202037192040زياد عادل سعد محمد3084فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح40352620224227170202040191940 التهاىم محمد عبدالمطلب شهاب3085فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

يف احمد مىك3086فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح71593829285732.5257.5202040192040عبد الرحمن شر

ناجح68443424.51034.521.5202202037192040عبد الرحمن عصام بدوى عبد الوهاب3087فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ار3088فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان4020202193020130202040191340عبد الرحمن عىل عبد الجابر رصز

دور ثان20.5172015.5419.510.587.5202037192040عبد الرحمن مصطفز عزات رشدى3089فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز عوض3090فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة دور ثان21.5302517.512.5307.5114202040192040عبد هللا سمي  حسي 

دور ثان42142019.51231.57114.5202038192040عىل عامر عىل ابازيد3091فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح45303116143020.5156.5202037192040عمر محمد طلعت حافظ3092فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4030205.5510.56.5107202040192040فادى ثروت سعيد واصف3093فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان27.5302115153011119.5202040192040فاروق محمد فاروق محمد حجازى3094فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح72564028.52755.536259.5202040192040مارك نصيف خي  هللا جرجس3095فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

وك شعبان3096فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة وك عىل ميى ناجح6542362719.546.524213.5202038192040ميى

دور ثان47142420103020.5135.5202040192040محمد ابو النجا محمد يس3097فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ي3098فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ناجح42363022.51335.521164.5202040192040محمد ابو زيد محمد محمود مهنز

دور ثان4019227.5714.521.5117202037191640محمد جمال عىل محمد3099فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

3100فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح67323818183622195202031192040محمد عبد النارص احمد مدب



دور ثان4030376.5713.524.5145202038192040محمد فراج محمد احمد3101فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح46303419.51938.527.5176202040192040محمد محمود ابراهيم محمود3102فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 محمد عىل3103فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ز
ناجح40303119.51938.522.5162202040192040محمد معمر القذاق

ز3104فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح68534026295537253202035192040محمد ياش عبد الظاهر امي 

ناجح65.5523827285534.5245202040192040محمود حامد محمود اسماعيل3105فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز محمود عبد هللا3106فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح66503729.52453.531237.5202037192040محمود حسي 

دور ثان29.5423911.5920.533.5164.5202040191940محمود رأفت رجب احمد3107فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان40223212183020.5144.5202037192040محمود رمضان محمد عويس3108فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح43.5333515213626173.5202037192040مصطفز شعبان احمد عىل3109فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

 محمد عبد هللا3110فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة
ر
ناجح47313225.52045.528.5184202040192040مصطفز شوق

ناجح75523827214831244202036191940مصطفز محمد ابراهيم عبد المقصود3111فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح57393623214425.5201.5202040192040مالك ميخائيل عويضه صليب3112فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان513025.59.5918.524149202040192040منصور سيد منصور معوض3113فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ى احمد3114فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح77372927275431228202036192040مؤمن االدهم خضي 

ز الزمقان محمد3115فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح50.55036.515203532204202037192040مؤمن حسي 

ناجح51.5372815.520.53628180.5202032192040مينا جوزيف ميالد الياس3116فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح60503521.52748.529222.5202040192040مينا ميخائيل عويضه صليب3117فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح62.5513319224122.5210202040192040وائل محمد عبد الواحد احمد3118فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68554028305839260202037192040ياش مأمون محمود عبدالاله3119فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح66593929285736257202040192040يوسف احمد محمد الهادى احمد3120فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح60302810.52535.529.5183202040192040يوسف جمال احمد ابراهيم3121فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان52.51726.5691520.5131.5202040192040يوسف محمد سيد عبد ربه3122فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح75563925295436260202040192040اشاء ايمن سعد محمود3123فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74603930306040273202040192040اشاء سعد حامد كمال3124فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70523629255435247202040192040االء ابو بكر السمان اسماعيل3125فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان50182010.519.53010128202040192040االء احمد عاشور شحاته3126فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح62342815153030.5184.5202040192040االء محمد ذىك مطرود3127فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

بى3128فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ه حسن احمد مغي  ناجح73594029305935.5266.5202040192040امي 

ز3129فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ه عبد النارص محمود حسي  ناجح74463926.52652.529240.5202035191940امي 

ناجح69474023.52144.533233.5202040192040ايه خالد سعد السيد محمد3130فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح78604030306038.5276.5202038192040بسمة مصطفز بدوي مصطفز بدوى3131فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان401471541910.590.5202040192040بسمله محمد فاروق محمد حجازى3132فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71584030275739265202040192040بسنت فرج حبيب فرج3133فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان443020951421.5129.5202038191740بوس عالء مبارك محمود3134فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح64.53828.525.51540.522193.5202040192040حليمه ايمن فرحات احمد3135فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح56382326.51642.533.5193202036192040دنيا فتح مصطفز الحداد3136فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74604030306040274202040191940رحمه احمد امبارك عبد اللطيف3137فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة



ناجح73423830215138242202040191840رحمه مؤمن عبد الوهاب عبد الحميد3138فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح62.5473728.51745.536228202040192040رخاء منصور سعيد حجازى3139فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح523533.524214529194.5202040192040رضوى سيد عبدالكريم طايع3140فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح77584025295436.5265.5202040192040رنا ايمن احمد حسن3141فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70463122264820215202040192040رنا مؤمن محمد ابو روميه3142فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68303415203522.5189.5202040192040رؤى احمد بكي  عبد هللا3143فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح70584027295633257202040192040رؤى منتض عبده حسن3144فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4617203.547.511.5102202034192040زينب بليغ حمدى جعفر3145فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68443820.52343.521214.5202040192040زينب محسن محمد حسن3146فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح69504026.52955.539253.5202040192040ساره احمد الصغي  احمد ابو الحسن3147فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح59.5573725.52752.535241202040192040ساندى سامح زىك يعقوب3148فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح64493929235228.5232.5202031191740سالفا نصيف خي  هللا جرجس3149فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان60393120153512.5177.5202040192040سما بدر يرسي احمد3150فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80573930306034.5270.5202040192040سما محمود محمد محمد3151فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4033204.51317.57.5118202023191840سها حسن شحاتة عبد العال3152فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

وق محمد السيد احمد عبد ربه3153فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح74424025275228236202040192040شر

ناجح75594030306037271202040192040شمس عادل عبد العال عبد المجيد3154فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح745538.530285834259.5202040192040شمس مدحت حامد عبد الخالق3155فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح68563124.52751.533239.5202040191940شهد فتح احمد عادل محمد3156فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز حفنز3157فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ين شحات حسي  ناجح67.5343015193422.5188202040192040شي 

ناجح77333627194631.5223.5202040192040شيماء محمد زىك مطرود3158فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح743733.511193022.5197202040192040عال عمر عثمان احمد3159فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح523928.515274224.5186202040192040فايزه احمد محمد نعمة هللا3160فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز رضا موريس رياض3161فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح50303622244629191202040192040كرستي 

ناجح7240391823.541.532.5225202040192040لمياء محمد احمد ابوالمجد3162فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76553723.52346.533.5248202040192040مارتينا مرقص عياد عبد القدوس3163فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71504026214729.5237.5202040192040مارينا محب لوكاس برناب بسكالس3164فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح76314029285737241202040191840مروة محمد عبد الستار محمد3165فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71503830265636251202038191840مريم محمود عالءالدين حامد3166فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح71543830306038261202040192040مريم يوسف انور محمد دردير3167فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح7759402829.557.540273.5202038192040ملك هاشم سيد احمد3168فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان19307381120.587.5202040192040منار سيف الدين محمد مرجان3169فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح48302017203720.5155.5202035192040مها محمد حسن جاب هللا3170فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح67513525.52146.535.5235202031192040ميادة منتض سيد حسن3171فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح73523221.52344.538239.5202033192040نجوى عادل حسن سليمان3172فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح80603928285635270202040192040ندى ايمن عبد المنعم محمد3173فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح54493011.518.53025188202040192040ندى محمد ابو الحمد محمود3174فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة



ناجح62533215153029206202040192040نسمات جمال عويس عىل سليمان3175فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان50202513173025150202040191940نسمه مالك بطرس بالمون3176فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح775535.521264735249.5202040192040نور محمد رضا عبد المتعال3177فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح74583929255434259202040192040هدير خالد وهنى بدر3178فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح665131.515223730215.5202040192040والء محمد زىك مطرود3179فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ز حماده سعيد فرج هللا3180فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة ناجح56452021194029190202040192040ياسمي 

ناجح63552722.53052.536233.5202040192040يمنز عبد الحميد فهم عبد الحميد3181فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

دور ثان4043205152021.5144.5202038191940يوستينا ناجح عطا هللا حنا3182فصول ابراهيم الجعفرى للتعليم األساس اعدادىالغردقة

ناجح59514023264938237202040202040احمد الهاىم محمد السيد3183فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح57394025.519.54535216202040202040احمد ماهر محمد محمد المزين3184فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح69594027.53057.538263.5202040202040احمد مجدى احمد عبد الصبور3185فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح71444019254438237202040202040احمد منتض خالد محمود3186فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح5643382022.542.535.5215202040202040ادم مصطفز محمد محمد جمعة3187فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان2772173102388202040202040امي  عبدالسالم ابوالفضل ابراهيم3188فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان7032378111928.5186.5202040202040اوليفر بولس يوسف جندى3189فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان221220741121.586.5202040202040ايمن شعبان محمد احمد3190فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح54332018.511.53024161202040202040زياد عمرو فرغىل مهران عمر3191فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح59322820.52646.535.5201202040202040شنوده نعيم ونس قنديل3192فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ف صابر عىل3193فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح52412715183328.5181.5202040202040صابر اشر

ناجح76603830225238264202040202040صالح الطيب احمد حفنز3194فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح68.5443828.527.55636242.5202040202040عبد الرحمن عبد الفتاح محمد الملقب3195فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثان4518362553022151202040202040عىل محمد عىل محمد3196فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح71442912223428.5206.5202040202040كريم عبد الرحيم محمد ابراهيم3197فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

يم3198فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح79603927.53057.536271.5202040202040كريم محمد ابراهيم احمد اليى

ناجح77543318.52846.534.5245202040202040ماريو مجدى عبدالمسيح ابراهيم منصور3199فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح70513817.524.54237238202040202040مازن طه عبد اللطيف شحاته3200فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح615224.515203532204.5202040202040محمد ابراهيم محمود مهنز3201فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح74583519284733.5247.5202040202040محمد احمد محمد عوض3202فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح58522019163530195202040202040محمد حسن عبدهللا الخوىل3203فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز عبد الحميد احمد3204فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح4830296.52430.521.5159202040202040محمد حسي 

ناجح63543622.528.55132236202040202040محمد مجدى محمود الزىك3205فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح79.557402929.558.538273202040202040محمد محمود عبد الرحيم محمد3206فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح76604028.528.55739272202040202040محمود مصطفز محمود هديه3207فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح80603928.528.55740276202040202040هادى محمد حامد حافظ3208فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح425730.59.520.53027186.5202040202040يوسف احمد حبيب محمد عبدالحميد3209فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح68.5443327295625226.5202040202040يوسف كرم يوسف يونان3210فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح79544027.51744.540257.5202040202040االء عبد العزيز محمود محمد3211فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة



ناجح75604030306040275202040202040االء عصام الدين ابراهيم محمد3212فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح73564030306040269202040202040أسماء السيد محمود غانم3213فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز3214فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح75594030306037.5271.5202040202040جومانة محمد ايوب شاهي 

ز سيد عبيد حجاىحى3215فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح76474030306038.5261.5202040202040حني 

ناجح55.53138.519.52342.536203.5202040202040داليا رضا محمد احمد3216فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز حبيب احمد شحاته3217فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح63593927.53057.539257.5202040202040رناد وائل حسي 

ناجح47.5393917.52340.537203202040202040سما عاطف السيد عىلي3218فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح62473915.52136.538.5223202040202040عبي  عثمان محمد عثمان3219فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ف الفز صادق3220فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجح66.5323929255438229.5202040202040كارن اشر

ناجح64423927275438237202040202040نورا خليل عبد الباسط عىلي3221فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح62563929305938.5254.5202040202040نوران وليد محمد عبد الفتاح3222فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجح75564029305938268202040202040هنا هدايا حامد احمد حامد3223فصول الكوثر للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز3224فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة دور ثان493611.56.523.53013139.5202040202040احمد ابو الحسن عبدهللا حسي 

ناجح72583930306040269202040202040احمد امي  احمد محمود3225فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح64513621.52950.535.5237202040202040احمد حسن توفيق حسن3226فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح74.5433521295029231.5202040202040احمد سيد مبارك احمد3227فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح74583524.53054.537258.5202040202040احمد عىل ابو السعود عيىس3228فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان42.5181136912.593202040202040احمد متوىل محمدالصغي  موس3229فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح61.5453719.52645.534223202040202040احمد محمد كامل عبد ربه3230فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ف السيد احمد3231فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة دور ثان403996.52531.513132.5202040202040ادهم اشر

ناجح62.55025.515233831.5207.5202040202040استيفن عماد عيد مرقس خليل3232فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح51.5493015264129200.5202040202040أحمد شاذىل أحمد عبدهللا3233فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح68374015.52136.537.5219202040202040بوال برسوم يونان قديس3234فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان5538205152021154202040202040جمال محمد أحمد أبو عبية3235فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ز عبد الرحيم محمد عمر سعد3236فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة ناجح45.53322.56253120152202040202040حسي 

دور ثان403411.510.519.53020.5136202040202040خالد مجدى حسن عبيد3237فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح60443116.52440.528203.5202040202040ربيع نارص رشدى عبد الموىل3238فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان49.53011.515153025146202040202040سعد عبد الرحيم محمد عمر سعد3239فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان40321115153029142202040202040سيف رفعت عبد هللا محمد3240فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح47.53022.519.52140.533.5174202040202040شادى عزيز فتح عزيز3241فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان40.58811.5516.523.596.5202040202040صالح رضا صالح المصلح3242فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان57381315173230170202040202040عبد الرحمن احمد محمد عبد هللا3243فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح71.5453429.52453.536240202040202040عبد الرحمن احمد محمود محمد3244فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح61.534351417.531.527.5189.5202040202040عبد الرحمن حسن عبدالصادق حسن3245فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان563610.5761324.5140202040202040عبد الرحمن مصطفز كامل محمد3246فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح75503628305837256202040202040عبدهللا محمد عبدهللا عبدالغنز3247فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح63.5472020163633199.5202040202040عبده منصور عبده مختار3248فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة



ناجح48.5362022123423161.5202040202040عىل حسن محمد حسن3249فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح67.5422021.51940.533.5203.5202040202040عمر احمد سليم محمد3250فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح75503229295838253202040202040عمرو انور ربيع عبد الستار3251فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ف جابر محمد3252فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة ناجح735538.529.52958.538263202040202040كريم اشر

ناجح735138.530285840260.5202040202040كريم ايهاب لويس حلم3253فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

لس رفيق الفز فوزى3254فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة دور ثان51462010.51020.527.5165202040202040كي 

لس شحاته مملوك شحاته3255فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة ناجح55.54821.520.51636.529.5191202040202040كي 

دور ثان4137201572220.5140.5202040202040محمد تامر عاطف محمود3256فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح57.54720.520153520.5180.5202040202040محمد جمال محمد حسن3257فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح55352220123220164202040202040محمد حسام اسماعيل عبدالعزيز3258فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح75503530174739246202040202040محمد حمدى فاروق حمدى3259فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح73.5563930306039267.5202040202040محمد سعيد عبد الرؤف عبد الهادى3260فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان404191241620126202040202040محمد عبد السالم عبد الجليل عبد السالم الحريري3261فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان53502012.5214.524.5162202040202040محمد وجية ابراهيم عبدهللا3262فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان4038716.5319.529.5134202040202040محمود عبد الحميد عبد العال فضل الموىل3263فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان4216138101820109202040202040محمود عىل احمد عىل3264فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح726036.530255536.5260202040202040محمود كمال فوزى كشك3265فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح75523526.52955.531.5249202040202040محمود محمد احمد حسن3266فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح74562529.52756.533.5245202040202040محمود محمد رافت احمد3267فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح66.5563824224635.5242202040202040مالك ميخائيل وليم سويحه3268فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح71423424305437238202040202040ميخائيل نبيل عجيب جيد3269فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان5322202116.537.520152.5202040202040هشام انور نور يسن3270فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ي عبدالمنعم الوكيل3271فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة
ر
ي أحمد شوق ناجح64503316.513.53031208202040202040يحن 

ناجح65372713.52336.534199.5202040202040يوسف احمد محمد احمد3272فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح74564029305940269202040202040يوسف احمد مضى محمود3273فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح75.5514024275138255.5202040202040يوسف اسامه صالح الدين عبد اللظيف3274فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح61363325.522.54830208202040202040يوسف محمد سعيد سيد3275فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح79583930306040276202040202040اشاء محمد فوزى ابوبكر3276فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان453913.515153020147.5202040202040اسماء عبدالحميد كامل عبد اللطيف3277فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ه غندور داوود كامل3278فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة دور ثان634322.5551026.5165202040202040امي 

دور ثان59.53020681436159.5202040202040ايفت وحيد فايق راضز3279فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح71.54430.527275434234202040202040ايمان غريب عاشور عبدالكريم3280فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

3281فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة
ز
ناجح59.5512719.51332.534.5204.5202040202040ايه محمد نور الصالحاب

دور ثان53.53226591431.5157202040202040بثينة زايد مخلوف خلف هللا3282فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

 عىلي3283فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة
ز ناجح724734.512.52133.532219202040202040بسملة احمد حسي 

ناجح64353021274824.5201.5202040202040بسمله رجب يح ابراهيم3284فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح64373527265328217202040202040بسمله سيد محروس محمد3285فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة



ناجح5543309213020178202040202040بسنت رمضان الداكر ابراهيم3286فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح75524028285635.5258.5202040202040خلود خالد سيد عمر3287فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ى3288فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة ناجح76603930285836.5269.5202040202040دنيا الباىه محمد خي 

ز3289فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة ناجح63.5583727305737.5253202040202040ذكرى حسن عمر امي 

ناجح74594028305839270202040202040راندا رضا مني  قرياقص3290فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ز أحمد إبراهيم محمود3291فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة ناجح68413628285626.5227.5202040202040رباب تحسي 

ناجح75584029305937269202040202040رضوى محمد مصطفز محمد3292فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح65393023305329216202040202040رقيه محمد احمد احمد3293فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ز3294فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة دور ثان12.551314022.5202040202040رنا خالد جاد هللا حسي 

ناجح61.5573826305631243.5202040202040ريم المتوىل الشحات شبانه3295فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح61453527285536.5232.5202040202040سارة متوىل محمدالصغي  مرس3296فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

 مصطفز3297فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة
ر
ناجح74603826305634262202040202040سلم ابراهيم الدسوق

ناجح78603930306039276202040202040سهيله خالد شاكر صالح3298فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

وق احمد زىك جميل3299فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة ناجح70383626255134229202040202040شر

ناجح63443827214834227202040202040شمس مبارك عبد المالك حسن3300فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان401620661223.5111.5202040202040شيماء عبد الحميد عبد العال فضل الموىل3301فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان71213319153426.5185.5202040202040شيماء محمد سيد احمد3302فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح68372017244130196202040202040صفيه رجب عبد الراضز عىل3303فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ى حفنز3304فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة ناجح71352512.517.53020181202040202040علياء محمد صيى

ناجح75603127235038254202040202040عهد سيد عىلي عبد هللا3305فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح79533129275638257202040202040فاطمة عبدالمحسن فوزى محمد3306فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ز3307فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة ناجح72493524.52549.536241.5202040202040فاطمه هاشم فضل هللا حساني 

ز3308فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة ز محمود حسي  ناجح60433126234934217202040202040فرحه حسي 

ف قدرى احمد3309فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة دور ثان3030103161920109202040202040كريمه اشر

دور ثان40309751220.5111.5202040202040مادونا فهمي ميالد فهمي حنا3310فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

 االمي  عياد وهيب جورجيوس3311فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة
ز
ناجح73483015203529.5215.5202040202040ماق

ناجح60302016143025.5165.5202040202040مريم فارس رشدى فارس3312فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح74523928275531.5251.5202040202040مريم ناجح محمود احمد3313فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح71583928255335256202040202040ملك عبد هللا احمد بشي 3314فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

 محمد ابراهيم3315فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة
ز
ناجح76604030306038274202040202040ملك هاب

دور ثان31422088169118202040202040منة هللا محمد فاروق جاد عبد الخالق3316فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح69543721274831239202040202040مورين فوزى موس منىس3317فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

دور ثان55312313173010.5149.5202040202040ميادة رمضان القدرى احمد3318فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح60483823174025211202040202040ندى محمد حنفز محمد3319فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ز رضا مني  قرياقص3320فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة ناجح76604030295937272202040202040نرمي 

ناجح5854392193020201202040202040نور محمد أحمد هاشم3321فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح50.5604025244925.5225202040202040نوران ناىحى احمد احمد3322فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة



ناجح76603925255033258202040202040هنا حمدى سعيد رمضان3323فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح76604030235340269202040202040وصال ايمن عبده حسن3324فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح79584027285539271202040202040يارا سامح رشاد احمد3325فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

ناجح78604029305940277202040202040يمنز حامد فاروق محمد ابراهيم3326فصول عثمان بن عفان للتعليم االساس االعداديةالغردقة

كةالغردقة ناجح503032.513193225169.5202040101940ابو بكر محمود ابو بكر عبد الح3327الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ف زىك جميل3328الميناء االعدادية المشير ناجح74434029305930246202040151340احمد اشر

كةالغردقة دور ثان4017207111820115202035151740احمد حسام الدين عبد الفتاح حسن3329الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان2930265152020125202040172040احمد حمادة عىل محمد3330الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز حسن3331الميناء االعدادية المشير دور ثان26102669151289202040191740احمد حمدى حسي 

كةالغردقة ناجح795839.530306040276.5202038152040احمد سليمان حلم عبدالحميد3332الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان483024610169.5127.5202040181740احمد شاذىل شحات عىل3333الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5539355152013162202035141840احمد شفيق كمال احمد3334الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة بينز3335الميناء االعدادية المشير دور ثان632035.57283522.5176202040152040احمد عادل احمد الرسر

كةالغردقة ناجح69503729295837.5251.5202038191740احمد عبيد محمد ابوزيد3336الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5413622163834219.5202040121740احمد محمد حسن رمضان محمد3337الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح633933.51620.536.533.5205.5202038171940احمد محمد عبدالتواب عىل3338الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح693236.51524.539.533.5210.5202040201640احمد محمد مصطفز عجم3339الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان43.530315253013147.5202040191940احمد محمود عىل محمود3340الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6743378233121199202040102040احمد محمود محمد عىل3341الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68573929305935258202038162040احمد مصطفز احمد السيد عبد الغنز3342الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح41382810213120158202040132040احمد ياش محمد راغب3343الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71333612223436.5210.5202040191740ادم محمد احمد رشدى3344الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5942288233130.5190.5202038162040ادم محمد عبدالعال احمد3345الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان6246335172230.5193.5202040101740ادهم مجدى شعبان حميدة3346الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68.5493316254137228.5202040152040اسالم عبدهللا محمد عىل3347الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح48.5302912183032169.5202040101540اكرم عبدالجواد عبيد حسن3348الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة نس عطية عبد السميع همام3349الميناء االعدادية المشير ناجح60.5523615233836222.5202032121040اليى

كةالغردقة ناجح66543517234035230202040141440الحسن محمد احمد محمد3350الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز محمد احمد محمد3351الميناء االعدادية المشير ناجح65543619244335233202040141640الحسي 

كةالغردقة دور ثان5737205111626.5156.5202040141840المهدى عبد السالم ممدوح عبد السالم3352الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة لس فرنسيس3353الميناء االعدادية المشير ناجح6540278.52331.533196.5202040142040انجليو شنوده كي 

كةالغردقة ناجح75.5523328.53058.535254202040122040اندرو ايمن صادق سعد3354الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71.5593625255038254.5202040142040انطونيوس جرجس صابر عيىسي3355الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان52202615213624158202040141940إيهاب أحمد الرفاىع محمود3356الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64.5463215223736.5216202040161740آدم احمد مصطفز خليفة3357الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65.55633.519244339237202040102040بافىل نبيل غطاس ارمانيوس3358الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ي3359الميناء االعدادية المشير
ناجح70.5593521264739250.5202038132040بيير عزت عزيز زهنز



كةالغردقة ناجح6449372123.544.538232.5202038122040حسن جابر محمد حسن3360الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح51403212213332188202040122040حسن محمد حمدان سالم3361الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز عبدالعظيم3362الميناء االعدادية المشير ز عبدالستار حسي  ناجح70.5463019294837231.5202038142040حسي 

كةالغردقة ناجح77453624.52953.540251.5202040152040خالد عبدالعال السمان عبدالجليل3363الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح40302011213240162202038131840خالد محمود محمد احمد3364الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان2530936931104202034151640روفائيل بطرس ناثان توفيق3365الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63302214173133179202040151940زياد سمي  عبد القادر عبد الرحمن3366الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان27309751225103202035151940سالم نارص سالم حسن3367الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ف سيد بشارى3368الميناء االعدادية المشير ناجح62303217183536195202040151740سيد اشر

كةالغردقة ناجح62.5363323.52043.538213202040151840سيف ابراهيم محمد ابراهيم3369الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز دياب3370الميناء االعدادية المشير ناجح76454020204039240202040152040سيف احمد حسي 

كةالغردقة ناجح80604030306040280202040151740سيف جمال سيد عىل حسن3371الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61362917.52340.538204.5202040192040طارق جمال محمود ضاىح3372الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح49.5333320.52747.538201202040152040طارق عبدالحليم حافظ عطا3373الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح50.5352921264737198.5202032152040عبد الح عيد عبد الح حسن3374الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64333519153439.5205.5202040151040عبد الرحمن ابراهيم عىل مغربى3375الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68.5583830306040264.5202040151740عبد الرحمن ابو الحسن ربيع محمد3376الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69.5584030306040267.5202038152040عبد الرحمن اسالم صالح صابر محمد3377الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان463512615219123202040122040عبد الرحمن حازم اسماعيل حمدى3378الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ر3379الميناء االعدادية المشير
دور ثان40191211617896202037111640عبد الرحمن حسن عبد البارى الدسوق

كةالغردقة ناجح55.5332616.516.53329.5177202040152040عبد الرحمن محمد لطفز عبد الاله3380الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة يل3381الميناء االعدادية المشير دور ثان4330209112020133202031102040عبد الكريم احمد ابوالوفا جيى

كةالغردقة ناجح53.5423224295320200.5202040152040عبد هللا محمد ابو النجا ابو الوفا3382الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان493120418.522.520.5143202040152040عبد هللا محمد عبد هللا احمد3383الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان4241245162120148202040152040عبد هللا ياش شحات عىل3384الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان413312610.516.512114.5202040101840عبدهللا السيد سعد عز الرجال3385الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64.5463215213626.5205202040151940عبدهللا المقداد عبدهللا عبدالرحيم3386الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6430229.52534.521171.5202040191740عبدهللا محمود سليمان محمد3387الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة  احمد3388الميناء االعدادية المشير
ز
ناجح46392019234220167202040172040عىل خلف حساب

كةالغردقة دور ثان63.539255162123.5172202038121940عىل عبد الصبور طه محمد3389الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40.530123101310105.5202040152040عماد ادهم عبدالستار محمد3390الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5953278233120190202040152040عمار محمد السيد محمد السيد كراوية3391الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح655134.522254728.5226202040101740عمر حسنز احمد حسب هللا3392الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71563628295737257202038191740عمر رمزى السيد محمد3393الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح45.530209.52231.520147202038171740عمر سالمه سالمه السيد كراويه3394الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح60.5343428.52755.533.5217.5202040152040عمر فراج محمد احمد3395الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73534028275538259202040202040عمر محمد احمد مصطفز3396الميناء االعدادية المشير



كةالغردقة دور ثان4081313223522.5118.5202038201840عمر محمد سالم عىل3397الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64.5563825285331.5243202040192040عمر محمد عبد المعظ الباز3398الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74573929305938267202040122040عمر محمود عبد المعظ ابراهيم الطباخ3399الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70353923295235.5231.5202040201940عمر منتض محمود عىل3400الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7353351920.539.535235.5202040151840عمرو محمد الششتاوى السيد3401الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة  عياد3402الميناء االعدادية المشير
ر
دور ثان4010231625.541.527.5142202040151740فادى عياد شوق

كةالغردقة دور ثان43.54206243024.5122202028201740فارس حمادة احمد محمد3403الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان65193817.52441.532.5196202040141640فارس مؤمن عبد الح حسن3404الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان71.5183927265335.5217202040111840فريد وحيد فريد عبدالفتاح3405الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان461721.524214529158.5202038101740كريم ياش محمد رشاد3406الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة  يوسف ولسن3407الميناء االعدادية المشير
ز
لس هاب ناجح60.53026.52122.543.531191.5202040182040كي 

كةالغردقة ناجح7030382020.540.537.5216202040161340مارك عاطف عطا سمعان3408الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57.5303316203636.5193202040161940مازن ايمن شاذىل سيد3409الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40172815304530160202040192040محمد احمد محمد بهجورى3410الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة  محمد المهدى3411الميناء االعدادية المشير
ر
دور ثان691934.51719.536.532191202040151740محمد الدسوق

كةالغردقة دور ثان42.581215153020112.5202040152040محمد خالد محمود جاد الكريم3412الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64.53032.526.52349.524200.5202040172040محمد ربيع محمد هاشم3413الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة 3414الميناء االعدادية المشير
ز
دور ثان52302125103512150202040152040محمد سالم حسن دكروب

كةالغردقة ناجح49.5302022153720156.5202040102040محمد سعيد عبدالنعيم خليل3415الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان2230241622.538.511.5126202040101840محمد سليم عطيت هللا عطيه3416الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان42.5322027214813.5156202040152040محمد سيد محمد معوض3417الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة يف محمد عبد العظيم3418الميناء االعدادية المشير ناجح77604030306040277202040191940محمد شر

كةالغردقة ناجح44532427.52249.520190.5202040151540محمد عادل نارص ادم3419الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح413620.52793622155.5202040151740محمد عرفه محمد عوده3420الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5503627255229237.5202040191740محمد فرج محمد عبدهللا3421الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة  محمد3422الميناء االعدادية المشير
ر
ناجح723035.530235326216.5202040201840محمد مجدى صدق

كةالغردقة ناجح71413621274833229202040181740محمد مصطفز كامل سيد3423الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6544341317.530.529202.5202040171940محمود احمد ابراهيم احمد رامون3424الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62433410.519.53027196202040111840محمود أحمد عبد الصبور مصطفز العتال3425الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73.5483830275733249.5202040191740محمود حسام الدين عبدالفتاح محجوب3426الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح493129.52016.536.521.5167.5202040132040محمود طلعت ابو العزم عبد الموجود3427الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40162718123020.5133.5202040192040محمود عبده خلف هللا ابو السعود3428الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز حسن3429الميناء االعدادية المشير ناجح73534029285731254202040191740محمود محمد حسي 

كةالغردقة ناجح634938.518193726213.5202040152040محمود محمد عبد الراضز عبد الرحمن3430الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان10.522158.5202040101940الغاء 48423610.5محمود محمد فرج قطب3431الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح46.544296253122172.5202040121740محمود محمد لطفز احمد3432الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز3433الميناء االعدادية المشير  سيد حسي 
دور ثان4530308111920144202040202040محمود مصطفز



كةالغردقة ناجح60533522.52042.528218.5202040202040محمود نارص محمود سيد3434الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73483927265340253202038192040مروان صابر محمد عبدالهادى3435الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان483030.56111720145.5202040121740مصطفز ابراهيم مصطفز ابراهيم3436الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70603517133032227202040181740مصطفز سيد بدرى حسن3437الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان644130.5941326174.5202040182040مصطفز طه ماهر عبد الحميد3438الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح64603921214234239202040122040مصطفز محمود احمد سليم3439الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67.55239.524184226.5227.5202040151740مصطفز نارص عبد القادر محمود3440الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7244382126.547.525.5227202040152040معاذ محمد عجم حفنز3441الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73463510203020204202040152040مكاريوس مرقص محفوظ مقار3442الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز3443الميناء االعدادية المشير ى عبد الغنز حسي  ناجح71583827.52451.531.5250202040181540ممدوح محمد صيى

كةالغردقة دور ثان594833.5491320.5174202040101540مؤمن ايمن عباس غزاىل3444الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61.55633.516173324.5208.5202038151940مؤمن مجدي ابراهيم سالم3445الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70403412243634214202040192040ميرسه خالد عبد القادر السيد3446الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز3447الميناء االعدادية المشير ف فوزي امي  دور ثان5018352.5810.530143.5202040102040مينا اشر

كةالغردقة ناجح54.539362321.544.537211202040152040نبيل عصام نبيل عبد المسيح3448الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان4331203.558.535137.5202038152040نضال نبيل ربيع عبد الفتاح3449الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح4932208223027.5158.5202040151040نور خالد العريان محمود3450الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71523325.52752.535243.5202040152040هشام عبدالموجود فكرى مبارك3451الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان29.531038112073.5202037151640يوسف خطاب محمد احمد3452الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان46.53020.56152127.5145.5202038121840يوسف عبد النارص سعد السمان3453الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان54.53320591430.5152202040101840يوسف عرفات محمد ابو الليل3454الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62.5493816213738224.5202040172040يوسف عطيه درويش صالح3455الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح66473825285337.5241.5202040151940يوسف عماد رمزى جاب هللا3456الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69513522254736238202040111740يوسف عمر سيد فراج3457الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان63.53320.55111629162202040101940يوسف محمد صالح محمد3458الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76593829305940272202038182040يوسف وائل زروق عبد الكريم3459الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40711.5310132091.5202040151740اشاء عاطف صادق عبدالجيد3460الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز عىل3461الميناء االعدادية المشير دور ثان50.517115.51520.520119202040181940اشاء كمال حسي 

كةالغردقة 3462الميناء االعدادية المشير
ز
ناجح77604030306040277202040182040اسماء حامد حسن دكروب

كةالغردقة ناجح78563926.53056.540269.5202040132040اسماء مصطفز جمال عبدهللا3463الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73.5473828305839255.5202040191940اسماء نضالدين فهم عبود3464الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69.5513927285538252.5202040201540االء ايمن بشي  ابوزيد3465الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة  عربى ربيع3466الميناء االعدادية المشير
ز ناجح73.554393026.556.540263202040152040االء حسي 

كةالغردقة ز فخرى عبد الرحيم3467الميناء االعدادية المشير دور ثان4413227.51118.520117.5202040181940االء حسي 

كةالغردقة ناجح64.5432515.51833.523.5189.5202038132040الشيماء ابراهيم احمد فلهم3468الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73313315264130208202040152040ام ابراهيم السيد حسن عبد العال الصعيدى3469الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ى مصطفز فهم محمد3470الميناء االعدادية المشير ناجح73.5573826305637261.5202040202040امنية صيى



كةالغردقة دور ثان5631204162026.5153.5202040131940امنية محروس عوض عىل3471الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ة عصام عبدالفتاح خليل3472الميناء االعدادية المشير ناجح80584030306040278202040201840امي 

كةالغردقة ز3473الميناء االعدادية المشير ه رفعت ثابت حسي  ناجح77.5573930265638.5268202038202040امي 

كةالغردقة دور ثان533613.54.51519.520142202040152040اية خضز حسن عىل3474الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح724531.526275330.5232202038151740اية محمد عبداللطيف محمد3475الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77533927295639264202040202040ايثار جمعه حمدى عبدالرحمن3476الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57303816.51834.522181.5202040151040ايمان احمد بربرى حامد3477الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5730308.510.51926162202040152040ايمان حمادة عىل احمد3478الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح663126.59233223178.5202040202040أروى محمد عبد اللطيف عبد الحميد3479الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح6952204.53034.530205.5202040151740آالء احمد عبدالاله محمد3480الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77592820294939252202040152040آية محمود محمد حسن3481الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة  محمد احمد3482الميناء االعدادية المشير
ز
ناجح72563615.52742.534.5241202040202040آيه بسيوب

كةالغردقة ناجح73483616233936232202040152040آيه دفع هللا عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب أحمد3483الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان6051134.51216.526166.5202038102040بسملة وائل جمال الدين عطيه3484الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77604030306040277202040191940بسمله عادل احمد مصباح3485الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72523323244736.5240.5202040152040بسمله ياش محمد ابراهيم3486الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح75543815233835.5240.5202036202040تسنيم شاذىل احمد عمر3487الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان5432103.51720.524140.5202040181740تسنيم عبد الراضز خليفة عبد السالم3488الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76593627305740268202040202040تسنيم محمد محمد ابراهيم الصناديىل3489الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان6644228.51220.524176.5202040172040تفر سعد الدين عبد الكريم زروق3490الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز عالء انس عبدالرحيم3491الميناء االعدادية المشير ناجح69432819203933212202040172040جاسمي 

كةالغردقة ناجح69503015304540234202040112040جنه محمد شاذىل سيد3492الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76603930306040275202040201940جنه مرس عبد  العاط مرس3493الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ي يحي عبد السالم السيد عىلي3494الميناء االعدادية المشير
دور ثان48472215623.5146.5202040151140جنز

كةالغردقة دور ثان02828202040152040غغغغغجومانا وجيه صادق عبده3495الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح71483323.51841.536.5230202040172040جيسيكا جمال ديب فرهود3496الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان57223112.517.53025.5165.5202040172040حبيبة ابراهيم عبدالرحيم عطيه3497الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح60303516.51733.528186.5202040182040حبيبة حسن سيد محمد3498الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77553730285840267202038132040حبيبة عىل حسن عىل الجماس3499الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73.5303819.511.53140212.5202040152040حبيبة مصطفز طنطاوى عبدالخالق3500الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79594030275740275202040152040حبيبة نارص عبدالمنعم محمد3501الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ي3502الميناء االعدادية المشير ناجح61.5302815153020.5170202040151640حبيبه محي غريب عبد الننى

كةالغردقة ز ابراهيم ابراهيم احمد3503الميناء االعدادية المشير ناجح61383318.526.54533210202040151940حني 

كةالغردقة ز توفيق محمد احمد3504الميناء االعدادية المشير ناجح77.554392929.558.537266202038201940حني 

كةالغردقة ز وليد محمد راشد3505الميناء االعدادية المشير دور ثان60.5203312183025.5169202035171740حني 

كةالغردقة ف حافظ البدرى3506الميناء االعدادية المشير ناجح71.5573526305629.5249202038151540دينا اشر

كةالغردقة دور ثان1657213132202040192040دينا محمود جمال سيد3507الميناء االعدادية المشير



كةالغردقة دور ثان4511231081820117202040101940رانيا فيصل زغلول داود3508الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70522519153420201202040111640رحمة ممدوح عاطف رضوان3509الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40.51128.57.5714.520114.5202040111740رحمه عادل محمد احمد3510الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76.5523823.53053.532252202040182040رضوى رزق احمد محمود3511الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان16720628758202038122040رضوى سيد عبد القادر عبد القادر3512الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77.550402728.555.537260202040192040رغد منصور محمد سعد3513الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان60.51412.54151921.5127.5202040152040رنا كمال عبد العزيز محمد3514الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68373426265238229202038181840روان سعيد كامل عبد التواب3515الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72.5453920.52141.539237202040182040روان عيد جوهرى عىل3516الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح54.530307.522.53031.5176202040152040روان ياش عطيه موس3517الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح47392916153134.5180.5202040192040رواندا سامح صبح خليفه بدور3518الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.555383019.549.540261202040151940رويدا اسالم صالح صابر محمد3519الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح60.531301521.536.534192202040172040رويدا عىل محمد عىل3520الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز3521الميناء االعدادية المشير ناجح78.5604030306040278.5202037202040رؤى السيد رمضان حسي 

كةالغردقة دور ثان60.5222715153034173.5202040152040ريتاج عبد المحسن ابراهيم محمد3522الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73563930245440262202040192040ريتاج محمود اسماعيل عبادى3523الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح52.5302915153020161.5202038152040زينب ربيع عىل عبدالجيد3524الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان402013.5571220105.5202035101040زينب عابد عىل رجب3525الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65.5462224.51741.525.5200.5202038132040زينب محمد طه محمد3526الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62493522163834218202040192040سارة سعد عبدالخالق حسن3527الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ف اسماعيل عىل3528الميناء االعدادية المشير دور ثان66194018153334192202040152040ساره اشر

كةالغردقة ناجح65.5353818.52442.535216202038151940ساره عباس محمد محمد3529الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح56.5363827174436210.5202040152040ساندى ماجد سمي  غطاس3530الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح69.5543830306038259.5202040202040سلم مصطفز عبد هللا محمد3531الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5553923.52851.537261202040152040سما سيد مرزوق محمد3532الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح67.5302721173825187.5202040202040سما عالء عبدالعزيز محمد3533الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80604029.53059.540279.5202040202040سما محمد قاضز العز3534الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77604029305939275202040152040شهد احمد السيد عىل عبده3535الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح51.5302213173020153.5202037151640شهد جمال محمد حسن3536الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61343415213623188202040152040شهد سعيد محمد سعد3537الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61.5443715.523.53930211.5202040152040شهد محمد برىع احمد3538الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65323518.524.54331.5206.5202036201940شهد محمد نصح عطا3539الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ة اكراىم جرجس عطاهلل3540الميناء االعدادية المشير ناجح65.554403026.556.539255202040152040شهي 

كةالغردقة ناجح63.551392922.551.530235202036192040شيماء محمد احمد سليم3541الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز3542الميناء االعدادية المشير ناجح5944321518.533.520188.5202040102040شيماء محمود شحات حسي 

كةالغردقة ناجح61302215233820171202040121840ضح محمد عىل محسن3543الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز احمد3544الميناء االعدادية المشير ناجح55.5302012.517.53021156.5202040192040عال شعبان حسي 



كةالغردقة ناجح70.5503930306040259.5202040151640غدير محمد عبده محمد3545الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح50302113.516.53021152202040152040فاطمة سلمان محمد سلمان3546الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان6247311111.522.522184.5202038151940فاطمة عمر نبيل بهجت3547الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62.5473225.51944.524.5210.5202040191940فاطمة ياش محمد احمد3548الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان47.53120851312123.5202040152040فاطمه ابوزيد محمود خليل3549الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح533129.515153023166.5202035151540فاطمه احمد عىل محمد3550الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62.5382915.52035.529194202040152040فرحه حمدى شحات عبد الجواد3551الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77593930306040275202040152040كارول وائل ناصف فهيم3552الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ى عىل محمد عىل3553الميناء االعدادية المشير ز ناجح76.5563426.52652.538257202040102040كيز

كةالغردقة ناجح70583518203820221202038192040لبنز شاذىل احمد بغدادى3554الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة يف محمد عبد الحميد3555الميناء االعدادية المشير ناجح79604030306040279202038152040مرنا شر

كةالغردقة ز3556الميناء االعدادية المشير ناجح66452215153027.5190.5202040151840مروه محمد محمود حسي 

كةالغردقة ف ابراهيم حسن3557الميناء االعدادية المشير ناجح65583424.53054.536247.5202040152040مريم اشر

كةالغردقة ناجح61432421173820186202040152040مريم ايمن حسن خليفة3558الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز احمد مرزوق3559الميناء االعدادية المشير ناجح75.5533630275740261.5202038202040مريم حسي 

كةالغردقة ناجح77563328255323242202040202040مريم زياد احمد نجيب3560الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79604030306040279202040152040مريم سيد عبد الفتاح محمد3561الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80604030306040280202040152040ملك عمرو عطية محمد عطية3562الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72492618.51230.529.5207202040152040ملك محمد السيد عبدالمعبود3563الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ز3564الميناء االعدادية المشير ناجح63412016143026180202040151840ملك محمد عبد الغفار حسي 

كةالغردقة ناجح65.5443619.51938.523207202040152040ملك محمود مصطفز محمد3565الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح73523624.52448.532.5242202038152040منة هللا بكرى احمد حسن3566الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح76.54932.523.52649.535242.5202038151940منه هللا اسالم عبد الفتاح محمد3567الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح79604030306040279202040181740منه هللا اكرم احمد محمد احمد3568الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ى مصطفز3569الميناء االعدادية المشير ز محمد صيى ناجح78.560403028.558.540277202040151940منه هللا حسي 

كةالغردقة ناجح58.5473419.51837.523.5200.5202040191940منه عىل محمود مرجان3570الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح61.5303119113020172.5202038151840منه محمد سيد محمد3571الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح7560403028.558.540273.5202040152040منه محمود ابو الحسن سيد3572الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح65.5533716.51733.524.5213.5202040192040ميادة عبدهللا محمد محمد3573الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة نا ايهاب جمعة عىل شور3574الميناء االعدادية المشير ناجح61303419.52645.525195.5202040151640مي 

كةالغردقة يام ماجد يوسف عياد3575الميناء االعدادية المشير ناجح60503424214532.5221.5202040151940مي 

كةالغردقة  ممدوح لطفز3576الميناء االعدادية المشير
ز
ناجح76.5563928.52957.540269202040151940نانىس هاب

كةالغردقة ناجح70524027295635.5253.5202040152040ندى النجار عىل احمد3577الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح62.53935.527.52350.522.5210202038151940ندى عبد هللا نارص جودى3578الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة  محمد3579الميناء االعدادية المشير
ر
ناجح73.54036.528.52149.532231.5202040202040ندى محمد صدق

كةالغردقة ز محمد ابراهيم توفيق3580الميناء االعدادية المشير ناجح7759403028.558.540274.5202040192040نرمي 

كةالغردقة ز وليد عطية عواد3581الميناء االعدادية المشير ناجح51.54637.515153030195202038191940نرمي 



كةالغردقة دور ثان53302210.5818.59.5133202040172040نور عبدالرحمن عبيد مصطفز3582الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح80593930306040278202040152040نور محمد حمودة ابراهيم3583الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح77.5554028.52755.538266202040152040نوران محمد محمود الوكيل3584الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح63.549311516.531.520.5195.5202038151940نورهان أحمد امام ريحان3585الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح59.5523425.51540.528214202040152040نورهان جابر محمد مسعود3586الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5563929295840271.5202040192040نورهان محمد ابراهيم توفيق3587الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح70.5594029.52756.538264202038201940نورهان محمود داود احمد3588الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان40392816153113.5151.5202040112040هاجر محمد عبدالرحمن موس3589الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح72.5564030295933260.5202040192040هاجر محمود محمد محمد عىل3590الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح74533627154231236202040152040هدى رفاىع محمود احمد3591الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان52183.5771420107.5202032151540هدير حمدى محمود عىل3592الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة دور ثان482011.57.5815.511.5106.5202040152040همسه حسان عبد المعظ حسان3593الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5430232616.542.520169.5202030151940هنا حمدى نوبى خليل3594الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح58302016153120159202040151740هند محمود محمد ابراهيم3595الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح57382015173220167202040152040وعد محمد جادهللا برسي3596الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح5838202517.542.524182.5202035192040والء حمدى انور محمد3597الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح68.5503626194532.5232202040151040يارا محمد زروق عبد الكريم3598الميناء االعدادية المشير

كةالغردقة ناجح78.5584030306040276.5202040152040يوأنا وهبه بولس وهبه3599الميناء االعدادية المشير

دور ثان63301299.518.57130.5202040192040احالم مصطفز احمد مصطفز3600الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح80564022295138265202036182040اروى محمود يوسف عمر3601الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح534530.524164024192.5202040182040اري    ج فهيم لويز عبيد3602الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان5833206.515.52220153202040182040اشاء احمد هاشم سليمان3603الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح70553826214734244202040202040اسماء السيد محمد السيد عبد العال3604الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح80584029305939276202040202040اسماء انور فؤاد الصغي 3605الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح643928.515.514.53031192.5202040202040اسماء عادل عىلي الدين مرسي3606الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ي3607الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ز
ز السيد بسيوب ناجح76564030235339264202040202040اسماء عمرو حسي 

دور ثان47.521104.56.511897.5202040182040اسماء عيىس ابراهيم عىل محمد3608الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان40.59205712687.5202040202040اسماء محمد سالمان محمود3609الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح76543829.52958.540266.5202040202040اسماء محمد سالمه محمد3610الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان40131215163111107202036202040اسماء موس عباس احمد3611الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح72564030306038266202040202040اغابى ايليا فوزى جوده3612الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز3613الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة دور ثان53.53024410.514.59.5131.5202038182040االء شاذىل راغب امي 

ناجح74583930306038269202040202040االء عىل احمد شحاته3614الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح74583930306039270202040152040االء عماد فتوح الشحات عليوه3615الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح56302118.511.53023160202040182040االء مسعد مرىع محارب3616الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز احمد3617الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح71553724265039252202039182040الزهراء عالء محمد حسي 

 عبد الباسط سعد عبد الاله3618الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ز
دور ثان5830201071726151202040192040اماب



 عطا هللا سيد حسن3619الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ز
ناجح57342724.519.54427189202040182040اماب

 وهبه سنوس فراج3620الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ز
دور ثان53.5302023153812153.5202036182040اماب

ناجح74.5563730275737261.5202040202040امل محمد عباس بشارى3621الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح654232.52393236.5208202040152040امنية نض احمد ابراهيم3622الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان6130315152031173202040202040امنيه محمود احمد عبدالحافظ3623الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح80594030306040279202040202040انحى ايهاب امي  باسليوس3624الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4920910.5616.520114.5202040192040انحى بطرس عبد المالك عبد ربه3625الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان50162010.5919.520125.5202040182040ايات ضاىح طاهر احمد3626الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان66.5302619.511.53110163.5202040202040ايات عمر محمد الصاوى3627الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح77.5543627305735259.5202040182040اية حمزة السيد عوض عبده3628الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح76.5584028305840272.5202040202040ايثار عىل مبارك عىل3629الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح65.540282215.537.535206202040192040ايمان حماده عبده عبد الهادى3630الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح6131202318.541.521174.5202040192040ايمان معتمد ابوزيد حامد عبدالكريم3631الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان46141168.514.5590.5202036132040ايمان مؤمن عىل فرج هللا3632الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان472123135.518.528137.5202040152040ايمان وائل ابراهيم احمد يعقوب3633الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان5733206.5612.525147.5202040202040ايه صالح رمضان بهيج3634الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح62303224254923196202040182040ايه فتح محمد محمود3635الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان503023.5155.520.524148202038202040ايه قرسر سيد ابو الحمد3636الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح523027.522153720166.5202040202040ايه محمد عبد العاط يوسف3637الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

قت أحمد محمد رضا3638الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح72542717.51936.531.5221202040162040أشر

ي اسماعيل مسلم3639الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ه صالح عرابى ناجح76.5593322305239259.5202038202040أمي 

ناجح66.5382515153029188.5202036192040بتول وائل عىل محمد3640الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح57.5372317.52037.527182202040192040برباره سامح نصيف حنا3641الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح62.53226.518.511.53027178202040182040بسمله طاهر عبد العظيم عبد الحكيم3642الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح68.5513723285140247.5202040202040بسنت االمي  جاد هللا موس3643الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح563035.521.517.53929189.5202040182040بسنت سليم كمال سيم3644الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح65.54038.515183329206202040182040بسنت سيدهم فارس عجاينى3645الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح705121.518153332207.5202038192040بسنت كرم شكرى تكال3646الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ى3647الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح72543924305437256202040192040بسنت نشأت عادل برسر

 نصيف صليب3648الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ز
دور ثان501920.510.51121.520131202040182040بسنت هاب

ناجح77573530306037266202040182040تسبيح سامح العربى فهيم3649الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان48301311.518.53013.5134.5202038182040جميله ابراهيم فاروق محمد3650الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح76573827295638265202037192040جوليا صموئيل كمال صمور3651الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4820208.521.53021.5139.5202040192040حبيبة محمد جودة اسما عيل3652الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح73493725295432.5245.5202040202040حبيبه احمد زين العابدين احمد3653الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح62302113.52033.526172.5202040202040حبيبه شاذىل احمد حجاج3654الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح68414026.52955.539243.5202040202040حبيبه عادل مضى عبد هللا3655الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة



ي محمد حسن3656الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
دور ثان59132610203022150202040202040حبيبه عبدالراضز

ناجح76564030306039271202040202040حبيبه محمد احمد محمد3657الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز ابو المجد3658الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة دور ثان4318613173022.5119.5202040202040حبيبه موس حسي 

ناجح77583930295940273202040202040حسناء احمد محمود محمد3659الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان48301323.52851.520162.5202040192040حفصه منصور عبد الخالق محمد3660الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح63362011203124.5174.5202040192040حنان احمد صابر جاد3661الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز حسن محمد حسن القصاص3662الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح78604028305840276202040192040حني 

ز شاذىل مصطفز احمد3663الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة دور ثان40162815153012126202040192040حني 

ز محمد محمد3664الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح725238.526204640248.5202040182040خديجه حسي 

ناجح76563725305540264202040192040خلود احمد عبدهللا محمد3665الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4616610203021119202040202040خلود طارق محمد عىلي3666الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح775135.529305939261.5202040192040دانا السعيد محمد احمد السيد3667الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح67563624.52751.538248.5202040202040دعاء محمد عمر عىل3668الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4037291061630.5152.5202040202040دعاء مهدى غريب عبدالصمد3669الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح735026.522.51941.529220202038192040دنيا اسامه قناوى سالم3670الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان62392619214013180202034182040دنيا عبدالحليم محمد محمد3671الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز3672الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح70452317.52037.521.5197202040182040دنيا محمد حافظ حسي 

دور ثان46222913.516.53020147202038202040ديانا صبح يوسف ثابت عبدالنور3673الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان55202017153220147202040192040رانا رفعت طلعت ثابت3674الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح653322.516.515.53237.5190202040162040رانيا محمد معروف محمد3675الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان541327.52151729140.5202040182040رحاب محمد سعيد حامد3676الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح71603526285436256202040202040رحمه ايمن احمد محمود3677الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان52182015173221143202040202040رحمه رمضان محمد عبد الننى شعبان3678الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح65.55027.525244928220202040192040رحمه عىل محمد عىل عبد العزيز3679الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ي محمد حسن3680الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ر
دور ثان5530241816.534.59.5153202038182040ردينه عبد الحي الدسوق

ناجح664436.517.516.53424204.5202040192040رضوه عبده محمود محمد رضوان3681الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان49.53020.52.51517.520137.5202040182040رضوى رضا فتح محمود سيد3682الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح69433627255235235202040182040رضوى محمد احمد محمود3683الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز حمود3684الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح73533330306039258202040182040رغد نبيل حسي 

ف محمد دياب3685الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح71.549382826.554.535.5248.5202040192040رقيه اشر

قاوى عبد المالك محمد3686الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة دور ثان57.530242.517.52024.5156202040172040رنا شر

ناجح63443215183324196202040202040روان احمد ابو بكر مغربى3687الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان191144711146202040182040روان خالد سيد ابوالمجد3688الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح69.5313315.520.53637206.5202040172040روان رفاىع عىل عبد العظيم3689الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان41141014.515.530297202040142040روان ياش احمد محمد3690الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان571723.52222.544.520162202040202040روضة عبد الرازق محمد عبد الرازق3691الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح69524020284840249202036182040رؤى محمود يوسف عمر3692الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة



ناجح77503423184134.5236.5202040182040رؤيا جمعه محمد عبدالمجيد3693الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان47302086149120202037192040ريتا وليد جرجس فايز3694الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان453011921306122202040182040ريتاج محمد عبد المنعم محمد يعقوب3695الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح78.5564024295333.5261202040182040ريم سعود السيد يونس محمد3696الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح77563730306040270202040182040ريناد خلف هللا ابو الفتوح عىل الدين3697الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح63302022264820.5181.5202040182040ري  هام غريب احمد حسن3698الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح533224.515173220.5162202040182040ساميه حموده متوىل عبد الخالق3699الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح75603629305939.5269.5202040202040ساندرا فتح بخيت توفيق3700الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4130861117298202040192040ساندى محمد يوسف محمد3701الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح69483421194032223202040192040ساندى موس ذىك حنا مبارك3702الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح77584029305939.5273.5202040192040ساندي حنا فتحي حبيب3703الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح72402811193022.5192.5202040182040سبمون ابراهيم وهيب مكسيموس3704الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان42221115419599202040202040سعاد شنوده وهيب عطا هللا3705الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان52.530111515307.5131202038202040سلمة فتح محمد حسن3706الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان653024971620155202040192040سلم ابوالحسن محمد احمد3707الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح78554030306037270202040182040سلم هيثم انور فؤاد3708الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان501820.516203620144.5202040182040سلمي عباس توفيق عباس3709الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح77.5604030306039.5277202040182040سما احمد نصارى احمد3710الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان51.5202013173012133.5202040202040سماء عبد السالم محمد عبده3711الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان50.5208822309117.5202038192040سمر عبد النارص احمد كبي 3712الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح69463728.53058.529239.5202040192040سندس احمد محمد ابراهيم3713الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح71.54038.530306039249202040202040سها سارى احمد عىل3714الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح74.5443730295936250.5202040192040سهيلة طارق فوزى عبدهللا3715الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح75504030306040265202040202040سهيله حمام رمضان حامد3716الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

 فايز زىك3717الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ز
ناجح75.55224.525234829229202040192040سيمون روماب

ناجح73463617234026221202040202040سيمون عبد السيد بسليوس عبدالسيد3718الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح67.5483627295634241.5202040192040شاهنده عبد الهادى محمد ابراهيم جمعه3719الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح53302015153021.5154.5202040202040شاهنده مصطفز كمال احمد3720الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح62302411243534185202040182040شاهنده نارص السيد عبد القادر محمد3721الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان0202040192040غ0غغغغغشذا مصطفز محمد حاكم3722الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

وق حسن عىل محمود3723الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح53.5322719193820170.5202040192040شر

وق ربيع احمد عىلي3724الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ناجح75523928285638.5260.5202040192040شر

وق عبيد نور خليفه3725الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح70483524265034237202038182040شر

ناجح68463115183337215202040172040شمس خالد ابراهيم محمود3726الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان5818129101924131202040182040شمس سمي  محمد السعيد3727الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح69502915203526209202040192040شهد ابو الحسن مصطفز محمد عاشور3728الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح77604029305940276202040192040شهد احمد يوسف عىلي3729الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة



دور ثان7243286162226191202038172040شهد اسما عيل جالل كامل3730الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

يف احمد الصغي  عىل3731الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح79.5594030306040278.5202040172040شهد الرسر

ناجح69.54232.526285437.5235.5202040202040شهد أحمد محمد محمد شحان3732الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح70.5504029305940259.5202040202040شهد حسن سعيد سيد3733الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح76584028275532261202040182040شهد خالد عنير احمد3734الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان54.530225162120147.5202040182040شهد خالد مصطفز حسن3735الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان45107134672202038182040شهد خضز سعيد سيد3736الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح765834.528275532.5256202040182040شهد عىل احمد بسطاىم3737الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح77503926214726239202040192040شهد عىل الدين حامد احمد3738الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح76503929295840263202040202040شهد قدرى محمد جايل3739الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان53141112183011119202040202040شهد محسن عطية عبد الرازق3740الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح68.5393524234728217.5202040192040شهد محمد عىل دياب3741الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز محفوظ3742الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح56.5322110203020159.5202040182040شهد محمود ابراهيم امي 

ي اسماعيل3743الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح65483929285740249202038182040شيماء صالح عرابى

دور ثان55.5321113173013141.5202040202040شيماء عطاهلل محمد طايع3744الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان46306.5921306.5119202040182040شيماء عوض عىل احمد عثمان3745الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح61362021204123181202040182040شيماء محمد شاطر محمد3746الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان3013415197.569.5202040202040غشيماء نوبى محمد عثمان3747الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح69.5433721.51738.520208202040182040ضح خالد احمد مجاهد3748الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح603021.58223020161.5202040192040عبي  حسن محمد جمال3749الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح71603230306031254202040182040غاده خلف حامد الشهي  عىل3750الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح603833.518193731199.5202040202040فاطمه رمضان محمد عبد الننى شعبان3751الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان45.530113161920125.5202040182040فاطمه عالء الدين فاروق عبد العزيز3752الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح61.54225.526224820197202040162040فاطمه عالء عىل االلفز3753الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح67.54031.530285830.5227.5202040192040فاطمه محمد سعيد محمود3754الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح69.5523823264932.5241202040202040فاطمه محمد عبدالفتاح عبد الوهاب3755الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز مصطفز3756الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح72.5463825295438248.5202040202040فاطمه محمد مبارك محمد حسي 

ي3757الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ناجح70504029305939258202040182040فرجينيا ميشيل يوسف قلينز

ناجح49.5302015233821.5159202040192040فرحه شاذىل احمد حجاج3758الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

 طايع3759الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ر
ناجح65353113.52033.521.5186202038202040فرحه فتح شوق

ناجح58302719173633.5184.5202040192040فيوال عبده جرجس عبد المالك3760الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان3310.533.5202038182040غ20غغقمر موس ثابت موس3761الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح66322618183620180202040192040كريمان حجاىحى حمدان ابو العال3762الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

مينا ادور عبد المالك عبد ربه3763الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة دور ثان4430204.51216.510120.5202040182040كي 

مينا مكرم صديق جيد3764الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة دور ثان4813103.536.510.588202037202040كي 

ناجح70513923184132.5233.5202040202040الرا مايكل ملظ حكيم3765الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح80604030306040280202040202040لبانة محمد بدوى محمد3766الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة



ناجح78583724.53054.539.5267202040202040لبنز محمود محمد عبد الفتاح سيد احمد3767الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز عىل طرفاوى3768الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ز حسي  ناجح535122.515173233.5192202040182040لجي 

دور ثان511420.518203820143.5202040182040لياىل رضا السيد احمد مجاهد3769الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح76524030306040268202040202040ليديا ليون فريد نجيب3770الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح77584028.52654.537.5267202040192040مارى سمي  لبيب عطيه3771الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح79.5583930306039275.5202040202040ماريا ايوب شاكر عوض3772الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح76583727.52956.540267.5202037202040ماريان ساىم مني  عبد السيد3773الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

 عزيز3774الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ز
ناجح78564030306040274202040202040مارينا جرجس الروماب

ي شايب عطيه3775الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ناجح80604030306040280202040192040مارينا حسنز

ناجح77543930285840268202040202040مارينا مينا ميشيل شفيق يوسف3776الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان53361319.51231.524.5158202040192040مارينا نصح ناشد موس3777الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4130111521720119202040192040مدرونا ميشيل شهدى تمرى3778الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان40197712191196202040182040مرفت وهيب عبدالمالك عبدربه3779الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح695135.528255332240.5202040182040مروه شحاته رمضان عبد العزيز3780الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4330214.51216.510.5121202040192040مريم ابراهيم عدىل ابراهيم3781الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4030102.579.52.592202040182040مريم احمد بسطاوى يسن3782الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح64353526204635215202040172040مريم امبارك عىل مصطفز3783الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح63433526.52753.533227.5202040182040مريم انطونيوس توفيق جرجس3784الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح74493623264935243202036182040مريم تامرحسنز عبد الحق عطا فراج3785الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان5930208.5513.520142.5202040182040مريم سليمان جورىحى سليمان3786الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح6432311516.531.522180.5202037182040مريم سمي  جابر ونيس3787الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز فايق فرج3788الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح79604026.52349.538266.5202040202040مريم سيفي 

دور ثان5538294121620158202038182040مريم صبح قطب محمد3789الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح69543416143025212202040182040مريم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم3790الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4130205.5510.57108.5202038172040مريم عبد النارص ابراهيم دندراوى3791الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح80594030306040279202040182040مريم عالء خلف هللا كامل3792الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

يال3793الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح703827.524.51640.525201202040202040مريم قدسي عبده غيى

ناجح765236.528265438256.5202040182040مريم محمد احمد عثمان3794الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ى عبد الالىه3795الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح63302011193020163202038172040مريم محمد خي 

اوى3796الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح78533225234836247202036182040مريم محمود احمد الشيى

ناجح78584028.53058.538272.5202040182040مريم نادى ثابت وسيىل3797الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان572112291120121202040162040ملك ايمن محمد عبد العاط3798الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان6744305.51015.529185.5202040182040ملك عاطف فتح زىك3799الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح74413226.51844.535226.5202040192040ملك عبدهللا ابراهيم ربيع3800الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح79.5382222274927.5216202036172040ملك محمد نور خليفة3801الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح795429.527.52148.532243202040202040منار اسعد بدوى بكرى3802الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح773833.520234329220.5202040202040منار محمد عيد عبد العظيم3803الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة



ناجح79473830295938261202040202040منة هللا عىل سليم محمد3804الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ي3805الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ناجح78.5484023224528239.5202040182040منه هللا احمد ماهر مصطفز

دور ثان46304414184.5102.5202040152040منه هللا سيد سعد ابراهيم3806الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان675021.516143011179.5202040202040منه هللا عبد الهادى احمد عىل3807الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح79594030275739274202040202040منه هللا كارم السيد محمد3808الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح78533628275538260202040202040منه عمرو عبدالمحسن عبدالرحمن3809الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح61523426.526.55336236202040202040منه نبيل عبد اللطيف حامد3810الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ي عبد الملك درويش3811الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ز
ناجح79.5544030306039272.5202036182040منه هاب

ناجح75573930306040271202040202040منه يرسى احمد عىل3812الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح53302428225020177202040192040منز محسن مصطفز رمضان خليفه3813الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان61182624184225.5172.5202040192040مهرائيل رضا عبد المالك فريد حنا3814الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح70443830285840250202040202040مونيكا جرجس فخرى اسكاروس3815الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان4013103.51114.5178.5202040182040ىم مصطفز عبدالستار محمد3816الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح75604030306040275202040202040ىم ممدوح محمد ابراهيم3817الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

نا حنا فتحي حبيب3818الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح65563627265337247202040202040مي 

 جيد سالمه مهاود3819الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ر
دور ثان553020871520.5140.5202040182040ناردين شوق

دور ثان441655914685202040102040نجالء نوبى احمد محمود3820الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح67564028285637256202040182040نجوى بدر ابراهيم عبد المقصود3821الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان6248309.5716.530.5187202040202040ندا عبد النارص صديق محمد3822الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان411776.5511.52096.5202040182040ندا وائل خطاب محمود3823الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح72303319.516.53620191202040202040ندى جمال عاطف محمد3824الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح76543925244934252202040202040ندى خالد عىل عطاهلل3825الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان55302012223412151202040192040ندى رمضان يوسف يس3826الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح72533827245132.5246.5202040202040ندى عبد السالم عبد السميع حسن3827الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح62473624174131.5217.5202040192040ندى محمود حامد محمود3828الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان491420291120114202032142040ندي محمد شحاته محمد3829الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح77553629305932259202040182040ندي محمد عىلي عبد الغفار3830الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح55302019113020155202038152040نرسين سيد محمد عىل3831الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح60422515153027.5184.5202038192040نغم احمد محمود رمضان3832الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز حمادى محمدين3833الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة دور ثان6749231282039198202040202040نور حساني 

ناجح74543824275139256202040202040نور محمد حمدى عباس3834الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح59362015153032177202040202040نورا محمد رمضان احمد عىل3835الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ف مختار محمد3836الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح67523418123035218202040182040نورهان اشر

ناجح533326.516143021.5164202040202040نورهان حماده ابوالوفا حفنز3837الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ه مح عبداللطيف احمد عامر3838الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح77563928295740269202040182040ني 

دور ثان583020.5781520143.5202040182040هاجر الطيب سيد مهران3839الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان5139208122026156202040202040هاجر عالء محمد عبد العزيز3840الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة



دور ثان6134261271920160202040202040هبه جمال عبد الننى محمد3841الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح70574030295935.5261.5202040182040هدير عوض دويدار محمد عىلي يوسف3842الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح58372922.51335.528187.5202040182040هدير وليد عبد الراضز ابراهيم احمد3843الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح5834249213026172202038152040هند ماجد المندوه الرحل3844الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

دور ثان54302751620137202040182040وفاء محمد انور ابو زيد3845الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح72443925154033228202040192040يارا ثروت شحاتة كامل مجىل3846الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح78583919264538258202040182040يارا حسنز السيد همام3847الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح6544248.52937.540210.5202040202040يارا محمود حمدى محمدالشلقاىم3848الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح74584029.53059.540271.5202040202040يارا نهاد ابوالحسن احمد3849الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ز احمد محمود الصغي 3850الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح67413827245124.5221.5202040182040ياسمي 

ز جمال عبدالنارص غريب ابواليرس3851الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح53302812183026167202040172040ياسمي 

ز محمد السيد احمد3852الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح77604030306040277202040192040ياسمي 

ز محمد محمد محمود سيداحمد3853الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة ناجح62352423.51639.526186.5202040192040ياسمي 

ي محمود عىلي ابراهيم النشار3854الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ناجح69472511213225.5198.5202040202040يمنز

ناجح74473016233931221202040182040يوستينا رزق سعد زىك3855الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

ناجح72303212.51931.529194.5202040202040يوستينا ساىم سمي  انيس3856الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة

 بباوى سليمان3857الدكتور حامد جوهر االعدادية بناتالغردقة
ز
ناجح80544029305938271202040182040يؤنا هاب

ناجح56303313223522176191940202040احمد محمد فؤاد احمد3858فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان47203315203523158191940202040بيير عادل منصور رزق3859فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح69603930275740265191940202040بيشوى ثروت كمال عزيز3860فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان4030354151920144191940202040بيشوى سعد نجيب عبد السيد3861فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح7240376243030.5209.5191940202040جورج عياد صابر جاد الرب3862فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح4330377233024.5164.5191940202040حسام احمد محمد محمود3863فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ز عباس3864فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة ز حماده امي  دور ثان4630365.51520.527.5160191940202040حسي 

دور ثان4710331181920129191940202040شاكر عىل شاكر عبد هللا3865فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان4815324151920134191940202040صالح حسن اسماعيل حامد3866فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح57303111193024.5172.5191940202040عبد الرحمن عماد عبد الوهاب رشيدى3867فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح5033299243324169191940202040عبد العليم رافت عبد العليم البهنىس3868فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح4531325253026.5164.5191940202040عبدالرحمن محمد يح عبدالفتاح3869فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان40173012183020137191940202040عىل عادل احمد حسن3870فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ز3871فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة ف محمد حسي  دور ثان5118326243027158191940202040عمر اشر

ناجح5842392428.552.540231.5191940202040عمرو ابراهيم حسن محمود3872فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

 مسعود جاد الرب3873فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة
ر
ناجح6958393028.558.540264.5191940202040فادى شوق

ف نادي عزىم3874فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة دور ثان40131012183020113191940202040فلوباتي  أشر

دور ثان4010207111823.5111.5191940202040محمد احمد محمد حمادة3875فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

3876فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة
ز
ناجح53342811193024.5169.5191940202040محمد خلف محمد بسيوب

ناجح66443724.53054.538.5240191940202040محمد رمضان عبدالحميد معروف3877فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة



دور ثان60113719.53049.536.5194191940202040محمد سعد مريد عبد العزيز3878فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان5712299.52332.530.5161191940202040محمد عاشور عىل سباق3879فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان4814295.51520.527138.5191940202040محمد ميم محمد مختار3880فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان4617233151827.5131.5191940202040محمد نارص محمد عطيتو3881فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان4372815153023.5131.5191940202040محمد وليد محمد احمد3882فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح74483723.53053.535.5248191940202040مؤمن حسن محمد عطيتو3883فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان18480119.540.5191940202040مؤيد محمد حسن عالم3884فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان60192410233330166191940202040يوسف عاصم محمد موس3885فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح71313014284225199191940202040اشاء مدثر عبده داود3886فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان529204151920120191940202040اسماء عامر محمد احمد3887فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح70363823.53053.539236.5191940202040اسماء فتح عبد الرحيم عالم3888فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح73554029.53059.540267.5191940202040امنه احمد امبارك محمد3889فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ز محمد عبد ربه3890فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة ناجح77533721.52849.528244.5191940202040امنيه حسي 

ز3891فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة ناجح66413416.53046.526.5214191940202040انحى عوض حلم بنيامي 

ناجح68303316294526.5202.5191940202040ايمان عادل محمود احمد3892فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح66453822.52446.534229.5191940202040بسمله امجد محمد عبدالقادر3893فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان401320723309112191940202040بسنت خالد عبد الرحمن عىل3894فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ز محمد3895فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة ناجح62382715304527199191940202040رحاب حسن حسي 

ناجح75493519.52948.534241.5191940202040رحاب عادل عبدالحكم محمود3896فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان5416207233012132191940202040رحمه ايمن عباس غزاىل3897فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح66413615.53045.527.5216191940202040رحمه طرزان عىل فرج هللا3898فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح71543625.52853.535249.5191940202040رنا داود محمود احمد3899فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح65342019.53049.520188.5191940202040روان صالح حسن عىل3900فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح71302018254322.5186.5191940202040روان ياش السيد الدمرداش3901فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح78.5554029.53059.538271191940202040رؤية محمود سمان محمود3902فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح73453322254727.5225.5191940202040سما احمد حمدى رضوان3903فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح5730248253320.5164.5191940202040صفوه وصفز جادالكريم محمد3904فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح73604027.53057.539269.5191940202040عزه حماده عبدالشكور محمد3905فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح79604030306040279191940202040فرحه عبد الفتاح بدوى محمد3906فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح613731.522.52042.529.5201.5191940202040لمياء عبد الحميد محمد خي  احمد3907فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح59372119244330190191940202040مارتينا رزق منصور رزق3908فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح63.536391925.544.538221191940202040مارى ميالد يوسف ولسن3909فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح60.53332.52123.544.525.5196191940202040مارين ايهاب ميخائيل انور3910فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح69.5543930306039261.5191940202040مريم نبوى رجب جمال الدين3911فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح73523728.52755.540257.5191940202040منة حسن عبيد أحمد3912فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح60.531261516.531.531180191940202040منه طارق عبد الوارث عبد الحافظ3913فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح76.5583930306040273.5191940202040مها نبوى رجب جمال الدين3914فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة



ناجح80604029.53059.539278.5191940202040نورا عالء محمد عىل3915فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح43.539209213020.5153191940202040نورهان صابر مصطفز حسن3916فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان5618272121.542.523.5167191940202040نورهان طه شعبان احمد3917فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح6251382424.548.536.5236191940202040هاجر ماجد عبدالرحيم عبدالمجيد3918فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

دور ثان47.517202193027.5142191940202040يوستينا طلعت عياد عزىم3919فصول الشباب االعدادية للتعليم األساسالغردقة

ناجح68563827.53057.535.5255202038191940احمد جميل فران محمد3920فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح725938.530306037266.5202038192040احمد عبد العزيز جعفر حجازى3921فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ف كامل حسن3922فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح74604030306039273202040192040احمد محمد أشر

دور ثان9923129212688202036191840احمد محمد مصطفز محمود الصيفز3923فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح604935.523254834.5227202040192040احمد مصطفز عبدالغنز حسن3924فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

باهلل عبد الاله بربرى عبيد هللا3925فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة ز ناجح59303626275339217202040202040المعير

دور ثان261330.512183025.5125202037191340آدم محمد مختار عبد الفتاح3926فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ي عزىمي3927فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة
ز
ي مدحت ظرق

ز
ناجح63453927245137.5235.5202040192040توب

ناجح564332.51815.533.521.5186.5202038191840حازم محمود ابوالوفا محمود3928فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح5950332220.542.527211.5202038191840حسام محمود ابو الوفا محمود3929فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح57.5383011193020175.5202040192040راشد طارق سيد محمد3930فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح65493823244728227202034202040زياد عبد الستار ابراهيم محمد3931فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح41.53137.521.51536.527173.5202040202040زياد محمود سيد شعبان3932فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح80594030306039278202037201740سيف احمد إسماعيل السيد3933فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح58.5543725.522.54834.5232202040202040سيف رجب عطا ضاىح3934فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح59592415153020192202040191940عاصم عالء محمد عيد3935فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح40412023153821160202040192040عبد الرحمن سامح جمعه المظاىل3936فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح62483026275325.5218.5202037192040عبدالمسيح مجدى صالح جرجس3937فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح72.5583929295840267.5202038191940عىل محمد السيد محمد3938فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان6333207.57.51512143202040202040عمار حماده حادى عىل3939فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح7051392928.557.536253.5202040201940عمر ايمن رمضان عبد الرحيم3940فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح63553928235135243202040202040عمر سعيد محمود احمد3941فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

لس صالح شنودة عبد المالك3942فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة دور ثان42.5312415163113141.5202040202040كي 

ف محمد سمي 3943فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح60543225.519.54529.5220.5202040202040محمد اشر

ناجح615128.526184428212.5202036201840محمد حسام الدين عبد العزيز محمد3944فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ي3945فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة
ناجح494626.513173023174.5202038192040محمد عبد هللا فراج عبد الغنز

ناجح59503816.52137.534218.5202034191740محمد محمود كارم محمود3946فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ي الخوىلي3947فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح69514023224539244202040192040محمد ممدوح عىلي شلنى

ناجح5939302217.539.527.5195202040192040محمد منتض احمد محمود زيدان3948فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان49.5371015.51530.526.5153.5202040191840مصطفز عىل ساىم عىل3949فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان44.5309591427.5125202040191940مينا عماد نجيب صبح3950فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح41.5312010203025.5148202040192040مينا مجدى جاباهلل فنحاس3951فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة



ناجح77604030306040277202040202040مينا مالك مكسيموس بطرس3952فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح71.5543428214937245.5202040202040يوسف خالد عبد الهادى السيد3953فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح685733.52423.547.535241202038201640ايه اكراىم محمد عبدالعال3954فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ز3955فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح69.5573826305639259.5202040202040جنز ثروت صالح حسي 

ناجح73.54024.528.52048.536.5223202040202040جويرية عادل محمود حمدي3956فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان51.54220591425152.5202038192040حبيبه عمرو شحاته عيد سالم3957فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح69.548371515.530.535220202040191940رحمه مصطفز رمضان عبدالرحيم3958فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح774325.527214838231.5202038191940ريتاج السيد عىل حسن مرسال3959فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح78.5604030306040278.5202040202040سما وليد محمد عبد الرحمن3960فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان64.53120491322.5151202040201940شهد عرسان عدىلي احمد3961فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح62303819.510.53027187202040191740كارمينا أيمن يوسف قالدة3962فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان551333.519153422157.5202040191940مريم الشاذىل حمدى خليفه3963فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان5930321572220163202040191640مريم وائل يحن  خالف3964فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح59532525.52146.533216.5202040201940ملك عادل عبد المنعم عبد القادر3965فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح78.5603930306039276.5202040202040منة هللا محمد عبد المنعم محمد3966فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح65363311.52031.535.5201202040192040منز محمد عطيه محمد3967فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح654028.51515.530.528192202037191440ميادة أحمد عىلي ابراهيم3968فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح7736282424.548.532.5222202036191840ندى ايمن محمد ابراهيم3969فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح61303310.519.53024.5178.5202038191740ندى نارص عىل خليل3970فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح75513626234930.5241.5202038192040نور محمد عامر ميرس عنابى3971فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح70.5493427.52047.528.5229.5202040202040نور ياش محمد الهادي3972فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح76.5543930295937.5266202040202040هنا محسن محمود رياض3973فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح76583426.53056.534.5259202040192040يمنز عماد احمد ابراهيم عجالن3974فصول الحجاز الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح73463830295939255202040202040احمد وليد عبد الزاهر حسن محمد3975فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح76.5604029.53059.540276202040202040صموئيل مخلص طلعت اسحاق3976فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح75.5503726.52955.527.5245.5202040202040عبد الرحمن احمد مرزوق محمد3977فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح54382016.51531.523.5167202040202040عمرو خالد حسن محمد3978فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح73.5563830306037.5265202040202040فادى حازم شوربة حليم3979فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح735437.52827.555.534.5254.5202040202040محمد السعيد عبدالحكيم محمود3980فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

 3981فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة
ز
ناجح65442917203720.5195.5202040202040-محمدخي  بهاء القباب

ناجح644820.59.520.53024186.5202040202040يوسف سمي  فوزي مسعود خليل3982فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان58102518.51533.520146.5202040202040يوسف محمد حافظ محمود عبد الرحيم3983فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح613424.5247.531.525.5176.5202040202040اروى غنيم سالم غنيم3984فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح67302320.51535.524.5180202040202040اشاء كامل عىل عبدالعال3985فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ف عىل أبوالمجد3986فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة ه أشر ناجح6230322424.548.527.5200202040202040أمي 

دور ثان55222022113321.5151.5202040202040بسملة محمد يوسف محمد3987فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ز حسن محمد عديل3988فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح60402017133021.5171.5202040202040حني 



يف3989فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة دور ثان55202215153023.5150.5202040202040خديجه عبدالمنعم محمد الرسر

دور ثان72182318264427.5184.5202040202040روان عبدالرحمن محمد عبدالرحمن3990فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان63102017.512.53022.5145.5202040202040روان محمد يوسف محمد3991فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان401989.5413.521101.5202040202040ريم محمد محمد محفوظ3992فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح79604028305840277202040202040ليىل احمد محمد محمد شلنى3993فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح77563229.52554.539258.5202040202040مريم عمر عبدالفضيل عبدالجواد3994فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح77.5573725.52146.530248202040202040منته عبدهللا حمد عىل3995فصول رواد المستقبل الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح69453115304531221202040202040احمد مبارك حسن محمد3996فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح64.55137.511304126.5220.5202040202040ادهم اكراىم فاوى قابيل3997فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح66303610293924.5195.5202040202040ادهم عصام محمد فهم3998فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح74603924.53054.536263.5202040202040اندراوس بولس معوض اسعد3999فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح54.5323315233824181.5202040202040ايهاب حنا قزمان زىك اسكندر4000فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح64363615264126203202040202040إبراهيم يوسف عبدالستار ابوالفضل4001فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان10304028.5151202040202040غ52.530أحمد السيد أحمد شعبان4002فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ف محمود محمد محمد4003فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح78604030306040278202040202040أشر

ناجح76554026.53056.540267.5202040202040أمي  رؤوف جورج غطاس خليل4004فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ر4005فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة
ز احمد الحسينز شعبان ابودسوق ناجح71604026.53056.540267.5202040202040حسي 

ناجح74534029305940266202040202040خالد شاذىل حامد محمود4006فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح62444018.53048.538232.5202040202040ديفيد عماد شحاته شاكر4007فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح62373516294534213202040202040راغب عبدالشهيد راغب عبدالشهيد4008فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح65463515304532223202040202040رومانيو منصور ميخائيل عبدالمالك ميخائيل4009فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان56221115153024.5143.5202040202040زياد سعد مهران عثمان4010فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ى4011فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح72493924.53054.537251.5202040202040سمعان االمي  فتاح حبيب ديمير

ناجح6831243303331.5187.5202040202040سيف محمد رفعت عبدالجابر محمد4012فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان4011738112089202040202040عمرو خالد حسن احمد4014فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان19185416202082202040202040عمرو هشام إبراهيم الكفراوى4015فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح68432021.53051.529211.5202040202040فادى رافت عبدهللا مرس4016فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح77453826305637253202040202040فؤاد محمد فؤاد عىلي محمد4017فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح68462715304528214202040202040كريم احمد عاطف عبدالقادر محمد معوض4018فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

لس بركات عازر رميس4019فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة دور ثان52301315233820153202040202040كي 

لس نادى فوزى كامل يعقوب4020فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة دور ثان651421.512183020150.5202040202040كي 

دور ثان47131210273721130202040202040مازن حسن عبدالفراج أحمد4021فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح5539207233024.5168.5202040202040مازن محمد حسن جامع4022فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح73413927305730.5240.5202040202040محمد احمد محمد محمود اليمنز4023فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح5553389283728211202040202040محمد أحمد بدرالدين عبدالغنز4024فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح60304015213620.5186.5202040202040محمد جهاد محمد طاهر توفيق4025فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان4393919304920160202040202040محمد خالد حمزة ترىك ابوسحىل4026فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة



دور ثان2853715223720127202040202040مصطفز خالد سيد حسن4027فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح76604030306040276202040202040مؤمن محمود صبحي محمود أبو العزم4028فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح51323816264225.5188.5202040202040مياس خالد عبدالرحمن جمله4029فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان2792929265520.5140.5202040202040. .يوسف الحلوى 4030فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان3173817254222.5140.5202040202040يوسف سمي  محمد ابراهيم4031فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

 محمد حسن غريب4032فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة
ز
ناجح49483818234120.5196.5202040202040يوسف هاب

ناجح67543625.53055.540252.5202040202040يوسف ياش نبيل محمد نبيه4033فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح77604030306038275202040202040تفر محمد منار اللحام4034فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ز محمد سلطان محمد4035فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح69604029305940268202040202040جاسمي 

ناجح79604030306040279202040202040جيىس باسم نسيم يوسف4036فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح60423926295537233202040202040حبيبه محمود مىك عبدالمعظ4037فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح62304017304738217202040202040حنان خالد السيد ابراهيم احمد بركات4038فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح7557397283533.5239.5202040202040ساره احمد ابراهيم راوى4039فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح77604030306039276202040202040ساره باسم عبدهللا حكيم4040فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ي حمدي محمد4041فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة
ى
ناجح76564029305938269202040202040ساره وفاب

ناجح77.5463727305740257.5202040202040سلفانا نارص قط شنوده4042فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح80384030306040258202040202040غزل عماد محمد فؤاد محمد4043فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح6648396263235220202040202040فريده عىل محمود عىل4044فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ز حمادة عمر احمد عبدالنارص4045فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح7531388263434.5212.5202040202040لوجي 

ناجح5946369303932212202040202040مريم عىل محمود عىل عبدالرحمن4046فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

 نسيم4047فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة
ر
دور ثان5212308223027151202040202040مريم مكرم شوق

ناجح75484020305038251202040202040منار عثمان عباس محمود عبدالاله4048فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح80604030306040280202040202040مهرائيل حازم عبد المسيح جريس4049فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ز جالوت 4050فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة دور ثان5430345162139178202040202040. .ياسمي 

ناجح54422215183334.5185.5202031182040ابراهيم عصام سيد محمد بكرى4051فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح63543724.52852.539245.5202038202040احمد تامر احمد محمود محمد سالم4052فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح7758403028.558.539272.5202038152040ادهم رمضان سيد محمد4053فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح654726.519.52544.540223202040132040ادهم سعيد احمد عليو4054فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح40392015163128158202038141940ادهم محمد فتح ابراهيم4055فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ف فاروق السيد الكفورى4056فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح66384021264737228202040192040الفاروق اشر

دور ثان4036610112129132202040182040انطونيوس سامح فاروق جيد4057فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ى فرج4058فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح72533815.52136.533.5233202040201940أدم فرج خضز

ف صبح عبدالراضز عىل4059فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة دور ثان453825.57.51017.535161202038121840زياد اشر

دور ثان182164592074202040202040زياد سيد عبدالغنز الضوى4060فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح77593924295336264202040152040زياد محمود سيد عثمان مرزوق4061فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح47.5472815.51833.537193202038162040زياد وليد عباس احمد خليل العزازى4062فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح69443726285438242202040202040سيف ابراهيم عبدالمنعم ابوشي    ع خليل4063فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة



ناجح80604028.53058.540278.5202038201940عمرو خالد محمد عبدالصمد4064فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح54.5573924204438232.5202034192040عمرو محمد سمي  حسن4065فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

 ابراهيم4066فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة
ز
ناجح41.5442020103030165.5202040132040فارس فهم بسيوب

ناجح40362623.56.53038170202040202040فوزى حلم فوزى عزىم4067فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ز4068فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح72393527.52350.539235.5202040191740لورانس طنيوس وليم امي 

ناجح50472627235040213202038172040مازن محمد عيد محمد ابوطالب4069فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان464512.515.5722.535161202040121940محمد حمدى نضالدين اسماعيل4070فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح57.5483018193736208.5202040172040محمد سيد محمد عىل4071فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح79.5604030306039278.5202040202040محمد شعبان محمود خليفة القط4072فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان4030107.5411.521.5113202040192040محمد صالح فكرى ابوزيد4073فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح58.54925.515193429.5196.5202036202040محمد عصام محمد حبيب مصطفز4074فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان40966.539.512.577202040182040محمد عالء أحمد عىل4075فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح61493323.52245.535223.5202040151740محمد غريب حسن عويس4076فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح70573825305537257202040202040محمد ناجح ابراهيم خليل4077فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح72.5553918304840254.5202040201840مروان محمد خليل عىل4078فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح60553820.52747.539239.5202040162040مصطفز ضاىح السيد احمد4079فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح68494029.53059.540256.5202040172040مينا عطيتو شحات جريس4080فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح77.5604027.53057.540275202038172040اروى محمد محمد عىل حسن4081فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ز4082فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح74.5574017.53047.540259202040172040امنية زينهم الشحات عىل أبوالعني 

ناجح72563624.53054.540258.5202040192040بسنت تامر شعبان عبدالموجود4083فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح60.5503715304540232.5202040202040جنز خالد فاروق قطب4084فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

 احمد محمد الشينر4085فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة
ز
ناجح64.5553915294440242.5202040192040جنز هاب

ز4086فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ز حسي  ناجح58513815304539231202040192040جنز يحي سيد يسي 

يال4087فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح74473427245136242202040192040جوليانا عيىس عبيد عبادى غيى

ناجح62.5534015304539239.5202038192040حبيبة عىل عبدربه حسن ناىحى4088فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح58584023.52952.540248.5202038191940حال عبدالنارص محمد عبدالظاهر4089فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ز عبدالعزيز جمعه عبدالعزيز4090فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح76603718.52846.539258.5202040192040حني 

ى4091فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ز إبراهيم صيى
ناجح72.5603824.52751.540262202040181740دارا معير

دور ثان55.535321572232176.5202038172040روان السيد احمد عبدالفضيل4092فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح61523918193740229202038191740رودينا السيد حسن عويس4093فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح76.5544030275740267.5202040152040سارة سمي  حافظ مكارى جودة4094فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح59333312.517.53032.5187.5202040152040سارة مصطفز فتوح الزهرى4095فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ى محروس رمزى فهم4096فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح76523925.52954.539260.5202040152040سانت مي 

ناجح605233.513173037.5213202040201840سلم احمد بدوى عبدالسيد4097فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح76603928285637268202036161740سلم شهيدالعدل حمدى حسن اسماعيل4098فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ف عبدالعليم4099فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح79574026.52854.539269.5202040201940سما السيد اشر

ناجح44303312.517.53030167202038162040فاطمة محمد عادل عبد الرازق4100فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة



ناجح71483427.52148.530231.5202040192040كارن سعيد مسعد سعيد4101فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح75484030275738258202040172040ماروال سليمان فهيم مجلع4102فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح64.5483230275739240.5202040152040مريم حشمت صبح زىك4103فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح56.5534027305740246.5202040202040مريم عماد فاروق السيد محمد4104فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

دور ثان40441319.51837.523.5158202040132040منار هشام سيد محمد4105فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح75.5604028.53058.537271202040202040منه رضا السعيد عبدالهادى4106فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح65.5423927.53057.539243202040192040مونيكا مالك محروس عزىم حنا4107فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح49.5453729295837.5227202040172040ميار عصام صالح عوض فرج4108فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح74583929.53059.539269.5202040202040ميدرونا مدحت فكرى حبيب جرجس4109فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

نا محمد محمد منصور4110فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ناجح69463230295936.5242.5202040172040مي 

ناجح48.55530.52119.540.531205.5202038141940نادية محمد فتح ابراهيم4111فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ناجح70584029.529.55940267202040201940هنا عبدالنارص محمد عبدالظاهر4112فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة

ة لغات االعداديةالغردقة ز ز4113فصول محمد الطيب الرسمية المتمي  ناجح77.5604030306040277.5202040162040احمد حمدى مسعود حسي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح75583830306037.5268.5202040162040احمد ماهر احمد محمد محمد4114فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح74583928275534260202040182040احمد محمود احمد محمود4115فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح63.5582427275431230.5202034152040الحسن وائل صابر حسن4116فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح69593927.52855.535.5258202040152040بافىلي سامح اسكندر حبيب4117فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز دور ثان4337324.515.52013.5145.5202040122040تيمور خالد شحاته احمد عبد هللا4118فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح46543412183020184202040162040خالد محمد رضا ابراهيم4119فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز  محمد زىك4120فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 
ز
ناجح6956391521.536.523223.5202040181940سيف هاب

ة لغات االعداديةالغردقة ز ز4121فصول محمد الطيب الرسمية المتمي  ناجح75604029305939273202040162040عبد الرحمن محمد محمد حسي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح79604028.53058.537.5275202040142040عبد هللا احمد عبد هللا احمد4122فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح73573820274722237202040192040عىل عبد الحكيم احمد محمد4123فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح73564023275036255202038152040عمر عبد الوهاب عبد النارص ابو المجد4124فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح70584028.53058.539.5266202040171840عمرو الزينز محمد الزينز4125فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز لس اسحاق عجيب فهيم4126فصول محمد الطيب الرسمية المتمي  ناجح73.5594030306040272.5202040142040كي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح80573922.52749.534.5260202040172040محمد احمد راوى احمد4127فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح70524022.527.55032244202040152040محمد عصام احمد دقيىسر4128فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح55.5393612.517.53023.5184202040152040مروان احمد رضا رمضان4129فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح58.5483915153027202.5202040162040مروان محمد بخيت محمود4130فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ي محمد عوض محمد4131فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 
ناجح79564028305837270202040172040مصطفز

ة لغات االعداديةالغردقة ز دور ثان63.5193120173720170.5202040182040نارص احمد ابو النارص عمار حجاب4132فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح73593726275337259202040172040يوسف ابراهيم وليم ابراهيم4133فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز دور ثان57.5543212.59.52224189.5202040162040يوسف فؤاد صادق اسعد4134فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز  جابر ابراهيم4135فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 
ز
ناجح53582621133420.5191.5202040162040روفيدا هاب

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح78593826295534.5264.5202040172040ريناده محمود سمي  محمد جاب هللا الشافىع4136فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح73603420244427238202040182040زينة زهي  عىل مح الدين عبدالحميد4137فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 



ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح55582715.52540.520200.5202040182040سما ايهاب سيد ابراهيم محمد4138فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح7960403028.558.540277.5202040172040شهد حسام الدين سعد عبد اللطيف سارى4139فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح78604030306040278202040192040فريدة كرم احمد محمد حسن4140فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح735922.515153027.5212202037172040مريم وائل سمي  فرج4141فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح80604030306040280202040202040منه هللا وائل فاروق مصطفز4142فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح62543725305520228202037172040نارمينا عادل عوض اسكندر4143فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح57.5552917213820199.5202040162040هاجر عبد الننى حلم عبد هللا بطاح4144فصول محمد الطيب الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح57.5563418.51533.524205202040192040احمد محمود عبدالحافظ محمود4145فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح72563629.52655.533.5253202040172040ادهم محمد شور المحمدى ابراهيم4146فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز دور ثان4057204.58.51324.5154.5202040182040أمي  محمد محمود محمد عبدالرحمن4147فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح6458352723.550.528.5236202040162040بافىل فام كامل حبىسر4148فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح69594020.525.54640254202040122040تيمور مراد احمد محمد ابوزيد4149فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز دور ثان4652357.511.51911.5163.5202040132040سيد محمد صابر محمد4150فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح68583826.52753.538255.5202040142040سيف هشام احمد عزت عبدالوهاب4151فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ز4152فصول الجوهرة الرسمية المتمي  ناجح72584021274835.5253.5202040152040عبد الرحمن عىل الشحات عىل ابو العني 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح7360402928.557.540270.5202040112040عمرو ياش محمد محمود4153فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز 4154فصول الجوهرة الرسمية المتمي 
ز
ناجح64593920.51939.536.5238202040122040محمود احمد محمود الشوادق

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح62563722.52244.527226.5202040182040مروان حامد احمد محمد حجازى4155فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ز4156فصول الجوهرة الرسمية المتمي   عبدالحميد جابر حسني 
ز
ناجح71604030306039270202038122040يوسف واق

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح56462013173020172202040122040اروى عبد الحليم عباس الضوى4157فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح68523726164231.5230.5202040192040اصالة محمود احمد اسماعيل4158فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح57563425.52853.530230.5202040172040ايه محمد مجد العفيفز4159فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح67583815.52035.534232.5202038122040جنز محمد إبراهيم عبد العظيم اسماعيل4160فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز  محمد مغربى4161فصول الجوهرة الرسمية المتمي 
ز ناجح77583830306038271202040192040حبيبة حسي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح72594027305738.5266.5202040152040دميانه رمسيس تقاوى نظي 4162فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ملىسي4163فصول الجوهرة الرسمية المتمي  ناجح79563921.52647.534.5256202040192040روان السيد سعد البسطويىسي الرسر

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح73.551372219.541.521224202040191940ريناد محمد ابراهيم طلبه الحبشاوى4164فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح7159362020.540.530.5237202040162040سارة محمد عبد السالم جودة4165فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ز4166فصول الجوهرة الرسمية المتمي  ناجح76604025.524.55040266202040192040ساره ماهر وليم واغي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح78604030306040278202038192040سما محمد احمد محمد4167فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح72543724.52852.527242.5202040152040شهد غريب صالح الدين عىل4168فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح62502712.520.53327199202040162040علياء عصام فتح احمد عنابى4169فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز مينا نشات لطفز ساىم4170فصول الجوهرة الرسمية المتمي  ناجح72584025295437261202040182040كي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ز طارق احمد محمد عبدالرسول4171فصول الجوهرة الرسمية المتمي  ناجح70562411.52233.520203.5202040152040لجي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ف عبدالعاط توفيق4172فصول الجوهرة الرسمية المتمي  ناجح60582712223420199202040152040مروه اشر

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح74604030295940273202040182040ملك مصطفز محمد فؤاد محمود4173فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح76603929.53059.537.5272202038182040منه حسن حمدى حسن احمد الخطيب4174فصول الجوهرة الرسمية المتمي 



ة لغات االعداديةالغردقة ز ناجح77593927.52855.536.5267202040172040نورين احمد عىل روبى4175فصول الجوهرة الرسمية المتمي 

ة لغات االعداديةالغردقة ز ز مصطفز عبدالرحيم متوىل عبدالكريم4176فصول الجوهرة الرسمية المتمي  ناجح59542922.52244.524210.5202038161940ياسمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح72583926.518.54537.5251.5202040192040ابرام خليل ابراهيم سليمان4177فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح73603930306037269202040192040ابراهيم حسنز ابراهيم ابو الوفا4178فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح77573720163623230202040122040احمد ايهاب احمد عطاهلل4179فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ز4180فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح69593928275532.5254.5202040192040احمد حمدى احمد حسي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح69.5563426265226237.5202040132040احمد ربيع عىل السيد4181فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح67604029285740264202040192040احمد سامح صالح السيد4182فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح5546312528.553.529214.5202040142040احمد طلعت مكرم ابو بكر4183فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح5243201619.535.520170.5202040192040احمد عبدالظاهر محمد عليان4184فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح75594028245239265202040122040احمد محمد ابراهيم محمد4185فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح75574030306038.5270.5202040192040احمد محمد عبد العظيم احمد4186فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح73583424.52347.536248.5202040192040احمد محمد فتوح فرغىل4187فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ز4188فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح76604030306040276202040192040احمد هالل عبد الحميد حساني 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح70523322.515.53831224202040192040احمد يحيا احمد شور4189فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح53532017133029.5185.5202040192040احمد يحن  محمد صالح الدين عبدالباسط4190فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ي سيد4191فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ز
ناجح73603918.52341.538.5252202040192040ادهم بدر الدين ابو حسيبة توب

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح62603717.522.54037236202040192040ادهم محمد ابراهيم محمد4192فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ز حماد4193فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح63542919.510.53022198202040192040ادهم محمد حسي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح49443822.51537.520188.5202040192040ارمانيو يوسف اديب جرجس4194فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح64573819224133233202040192040اندرو جميل وديع بالمون4195فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح63583719234228.5228.5202040202040اياد عالء ابو الفتوح جاد4196فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح75593930306039272202040192040بافىل ديفيد صموئيل عياد4197فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح59543612.52335.523207.5202040192040بافىل لطفز وديع راغب4198فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز  جريس سيدهم4199فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ز
ناجح70553920254529238202037192040بوال هاب

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح49543314163020186202040192040جاش وليد محمد ناىحى4200فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح68.5574030306039264.5202040202040جورج ثابت فهم طنيوس4201فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز دور ثان49.537214.513.51822147.5202040192040جورج طارق فتح عوض أرمانيوس4202فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح67.5604030295938264.5202040192040جيسون سامح ظريف نسيم4203فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح58.556382724.551.533.5237.5202040192040حازم وليد عبد المنعم عبد المجيد4204فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح80604030306040280202040202040دانييل عماد جيد يىس4205فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح60.551382322.545.530.5225.5202040192040ديفيد ايليا عزىم غاىل4206فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح76.5594030295940274.5202040202040زياد احمد عبد العظيم احمد4207فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز دور ثان5356244.51014.520167.5202037202040ستيفن ايهاب سعد اسكندر4208فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ي محسن ابراهيم4209فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ناجح63573626255131.5238.5202040192040سيف الدين محمد حسنز

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح71603421.53051.534250.5202038192040سيف هللا محمد حمدي توفيق الجندي4210فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح64573810.519.53026.5215.5202040202040سيف هللا محمود عبداللطيف سليم4211فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 



ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح43.5492013.516.53020162.5202040192040شهاب الدين بركه متوىل عالم4212فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح745637.523.52952.530.5250.5202040192040عبدالحميد احمد عبدالحميد محمد4213فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز دور ثان61.55029.517.512.5307.5178.5202040202040عبدالرحمن احمد سمي  حسن4214فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح735837.51929.548.530247202040192040عبدهللا رمضان صبح حسن4215فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح52542815153021.5185.5202040192040عبدهللا محمد عبدهللا عبدالعليم4216فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح77604029305940276202040192040عبدهللا محمد معداوى احمد4217فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز دور ثان62553311.518.53012.5192.5202040192040عمر احمد سعيد عبدالعال4218فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح65603725.52954.536252.5202038192040عمر جانوذاك اصيل جاكينوف4219فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ز4220فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ز عبدالفتاح حسي  دور ثان545520624304.5163.5202040202040عمر حسي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح71604030306039270202040192040عمر سمي  ابو السعود محمد4221فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح55.5472621.521.54320191.5202040192040عمر شعبان محمد حسن4222فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح795931.529.53059.533262202040192040عمر عبدالرازق محمد مرابط4223فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح72573324305429245202040192040عمر عصام ابراهيم بدوى4224فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ز قطب الرجال مسعد4225فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  دور ثان40362015203513144202032192040فادي حسي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح71563715.52843.531238.5202040192040فؤاد حلم فؤاد ابراهيم4226فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ه4227فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ت ساىمي جيى ناجح74594029295834265202040192040فيكتور جوزيف خي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح75594028.53058.532264.5202040192040كريم تامر عبد الكريم منصور4228فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح745935.529305932.5260202040192040كريم محمد أحمد محمود4229فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز لس اسحاق جيد مسعود4230فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح79604030295940278202040202040كي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز دور ثان51.545271527.542.58174202040192040مازن ايمن احمد فهم4231فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز دور ثان56.5552010.53040.58180202040192040مازن عصام سعيد مصطفز4232فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح63593925244933243202040192040مالك احمد محمد جمعة حافظ الطوري4233فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز  عبادى4234فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ر
ناجح57.55026.519.52140.525.5200202040192040مايكل جورج صدق

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح60.5532920.52242.521206202040192040مبارك احمد مبارك يوسف4235فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز دور ثان5141111521361140202040192040محمد احمد فواز احمد4236فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح64.5563622264830234.5202040192040محمد تامر محمد محمود4237فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز يف محمد ابوعرب4238فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح75594029305939272202040192040محمد شر

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح60.5573926.52349.532238202040192040محمد صالح عنير محمد4239فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح69593728305839262202040192040محمد عثمان محمد عبدالعال4240فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح77604029305940276202040192040محمد مجدى محمد خليفة4241فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح56563615.527.54328219202040202040محمد محمود محمود شحاته4242فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز  محمود عبد الراضز4243فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ز
ناجح71584028305839266202040192040محمد هاب

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح665538.526295531.5246202040192040محمد ياش نبيه منصور4244فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ز4245فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح645532.519.520.54020211.5202040192040محمود حمدى احمد حسي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح71.5603822.521.54434.5248202040192040محمود خالد رزق رزق4246فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح72552325.52853.520223.5202040192040محمود عبدالمنعم محمد احمد الصغي 4247فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح73.5594030306040272.5202040192040محمود محمد عبد العظيم احمد4248فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 



ة لغات اعدادىالغردقة ز دور ثان57.5543717.524.54211.5202202040192040محمود محمد محمد موس4249فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ي محمد4250فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
دور ثان6852361617.533.510199.5202040192040محمود محمد مصطفز

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح78.5604030306040278.5202040192040محمود وليد محمود عفيفز4251فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح71.556402625.551.534.5253.5202040192040مروان اسامة محمدى ابراهيم4252فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح67603728.52654.537.5256202040192040مروان عبد العزيز محمد مىك4253فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح69603728275539260202040192040مروان محمد سيد جالل4254فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ز فوزى4255فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ي رأفت حسي 
ناجح72.5604027.52451.539263202040192040مصطفز

ة لغات اعدادىالغردقة ز ي محمد محروس محمد4256فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ناجح6654342127.548.530.5233202040192040مصطفز

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح74603929.53059.538.5271202040192040معاذ مسعود سيد مسعود4257فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح71604030306040271202040192040ميخائيل سمي  رومان نسيم4258فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح6260402428.552.537251.5202040192040مينا منصور طنيوس قديس4259فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح65543926.527.55431243202040192040يوسف احمد عبد الح احمد4260فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح7860402927.556.533267.5202040192040يوسف حجاج محمد حجاج4261فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ز4262فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح63.5543525234836236.5202040192040يوسف عبد الفتاح شاذىل حساني 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح62603928.53058.536.5256202040192040يوسف محمد سميح محمد4263فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح76.5583530306034263.5202040192040اروى طه محمد عبد الصبور4264فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح78.5604030295939276.5202040192040اروى محمود محمد عبد الاله4265فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح65.5542723264926.5222202040192040اشاء نارص عبد المنعم عىل4266فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح485822.516.513.53020178.5202038192040انحى ايهاب حسن احمد سليمان4267فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح7360382727.554.538263.5202040192040اوليفيا جندى نجيب سمعان4268فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ي جاب هللا سعد عيىس4269فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ناجح72603115.51530.533226.5202040192040ايرينز

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح73563928225028246202038192040بسملة وليد عبدالعظيم محمد4270فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح7459372726.553.537260.5202037192040بسنت رأفت عطية عبد الشهيد4271فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح78.5604030306040278.5202040192040جنة حسن زكريا حسن4272فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح78604030306040278202040192040جنز سامح محمود أبو الفتوح4273فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح57.55228.52026.546.524.5209202034192040جودي طارق ابو بكر جمال محمد4274فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح74.5583523224535247.5202038192040جودي ياش فوزي وهبة4275فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ف حسيب نجيب4276فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح71584015.516.53220221202037192040جيسكا اشر

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح77603929305939274202040192040حبيبة احمد تاج الملوك احمد4277فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح79604030306040279202040192040حبيبة هللا احمد حامد عبد الحليم4278فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح78603830306037273202040192040حبيبة عادل عبد البديع السيد4279فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح77604029305939275202040192040حبيبة محمد محمد البطل4280فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح78573625244937257202040192040رحمة محمد صالح جابر4281فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح77553918294726.5244.5202040192040رنا ابراهيم كمال الدين عبد الرحيم4282فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح79593830306035.5271.5202040192040روان جمال نارص عبد الاله4283فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح6557352027.547.521225.5202040192040روان حسام عز الدين عبد الرؤف4284فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ودل4285فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  دور ثان61573115193413.5196.5202040192040روميساء رولف بول شير



ة لغات اعدادىالغردقة ز دور ثان65551112243635.5202.5202040192040رؤي محمد سعد عىل4286فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز  سعد نجيب4287فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ز
ناجح7058402223.545.537.5251202040192040ريفانا هاب

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح74604030285840272202040192040ريناتا احمد حسام الدين احمد شكر4288فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح625728.518234121209.5202040192040سلم خالد عبدالحميد محمد4289فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح71603629305939265202040192040سلم محمد عبد هللا عبد العليم4290فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز  جرجس شاكر4291فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ز
دور ثان474720.576.513.510.5138.5202037192040سلينا روماب

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح66.5592327305731236.5202040192040سما حسن سيد محمد4292فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح54602415173221191202040192040غفران اسامه محمد حسن4293فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح555620.525.52550.525.5207.5202040192040فاطمة احمد محمد عبد الرحيم4294فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح7960393028.558.540276.5202040192040فاطمة الزهراء عاطف اسعد مصطفز4295فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح63.55234.51624.540.525.5216202038192040فدوى محمد جابر محمود4296فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح765938.523.53053.538265202040192040فرحة عبد المنصف عبد العزيز محمد4297فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ونيا تامر رزيق عبد هللا4298فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح64.5583930295939259.5202040192040في 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ونيا نادي ابراهيم فهمي4299فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح53.558382626.552.537239202040192040في 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ينا مدحت نبيل يوسف4300فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح76584025.522.54834256202040192040في 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح7560403028.558.539272.5202040192040قمر اسامة محمد محمد4301فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح604222.516173320177.5202037192040كاترين اسعد سيدهم ابراهيم4302فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح72.5604028.528.55739268.5202040192040كارن مني  كمال مني 4303فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ف احمد عبد الننى4304فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ز اشر ناجح6958372926.555.532251.5202040192040لوجي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح79604029305939277202037192040ماريان ماجد ظريف بطرس4305فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح806033.527.524.55234.5260202040192040مارينا ابراهيم سعد بخيت4306فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح7460362927.556.538.5265202040192040مارينا انىس جيد مسعود4307فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز  السيد عزت4308فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ز
ناجح80604030306040280202040192040مايا هاب

ة لغات اعدادىالغردقة ز ز عبد المعظ4309فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح62.5562425265120213.5202040192040مريم ابو بكر حسي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح73593728285636261202038192040مريم احمد محمد احمد4310فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح77573928.52957.537267.5202040192040مريم حمدى عاشور احمد4311فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح79603729295840274202040192040مريم عمرو عىل محمد4312فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح70583927.529.55733.5257.5202040192040مريم محسن رزق عىلي سعد4313فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ى عبد الرحمن4314فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح72603427214840254202040192040مريم محمد خي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ى4315فصول حامد جوهر الرسمية المتمي  ناجح5157301521.536.527201.5202040192040ملك ياش محمد طي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ي عزت يوسف4316فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 
ز
يام هاب دور ثان60462912.517.53010.5175.5202040192040مي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح71.5604030306039270.5202040192040نهال اسامه مأمون معوض4317فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح503620.513.51932.520159202040192040نور الهدى هيثم محمد عوض4318فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح6451362427.551.531233.5202040192040نور طارق السيد عارف4319فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح76584026.527.55439267202040192040نور محمود عىل محمود4320فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح79593929.52958.540275.5202040192040نورهان حسن حمدى حسن4321فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح71.5603928305839267.5202040192040هنا أحمد أحمد خلف4322فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 



ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح65.560401319.532.525.5223.5202040192040هنا عادل محمد احمد4323فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح76604027.53057.538271.5202040192040يارا حسام عبده عىل4324فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح604528.517.512.53022185.5202040192040يارا وائل عبد الحليم بكر4325فصول حامد جوهر الرسمية المتمي 

ناجح72594027.52855.540266.5202040182040ابرام خي  عزيز فهيم4326فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي احمد سالم4327فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ناجح6760361824.542.522227.5202040182040احمد مصطفز

يل4328فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح6660373026.556.533252.5202040182040ادهم محمد محسب جيى

ناجح70603621244532243202040182040اسامه سعد سعيد سعد4329فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح74584026.52955.536.5264202040182040بوال رائف رمزى نصيف4330فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ائيل4331فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح79604030306039278202040202040بيشوي عبد المسيح رزق هللا جيى

ناجح72.5553926275335.5255202040182040تادرس امي  جرجس رزق4332فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

 جرس4333فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ر
 فريد شوق

ز
ناجح66603826245023237202040182040توب

ناجح55562716274334215202040182040جمال موسي جمال محمد4334فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

يال4335فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح77604030306040277202040192040جورج انطون ابراهيم غيى

لس4336فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح65603916223835.5237.5202040182040جورج جرجس روبيل كي 

ي4337فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح6860402926.555.538261.5202040182040حازم احمد عىلي روبى

ناجح61602816.52642.520211.5202040182040خالد محمود محمد موسي4338فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح73603923244738257202040182040رامز أحمد سعيد سيد4339فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح695436.524.52953.538251202040182040زياد عبد الحكيم سمي  محمد4340فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

 عىلي4341فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ز ناجح80604030306040280202040182040زياد مجدي حسي 

ناجح80604030306039.5279.5202040202040ساجد عرفه عبد الاله عبد المقصود4342فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح80604030306040280202037182040عبد الرحمن حسام الدين محمد عبد الاله4343فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح72604028.53058.540270.5202040182040عبد الرحمن عبد النارص محمود عىلي4344فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي ممدوح ابراهيم4345فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ناجح77604029305940276202040182040عبد هللا مصطفز

ناجح74543725.53055.538.5259202037182040عىلي احمد محمود عىلي4346فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح68563428305834.5250.5202037182040عمار ياش ماجد السيد4347فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح63532025.53055.525.5217202040182040عمر احمد صالح محمد4348فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح74544021.528.55038256202040182040كريم محمد احمد محمد4349فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي4350فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة لس اسامة جابر برسر ناجح77604030306040277202040192040كي 

ناجح6655362828.556.539252.5202040182040محمد احمد سعيد بالسي4351فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح73604030306040273202040182040محمد احمد محمد رشاد4352فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح79.5604030306040279.5202040182040محمد اسالم محمد عبد الرحمن4353فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح74604030306039273202040182040محمد بهاء الدين حامد عبد الواحد4354فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح7660403028.558.540274.5202040182040محمد شاذىلي محمود محمد4355فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح695526.510.52030.524.5205.5202040182040محمد عبد الرازق حسب هللا عبد الصادق4356فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح79604030306040279202040202040محمود عماد انور محمود4357فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح74584022274937258202040182040محمود محمد عبد الوهاب محمد4358فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي عبد الرحمن4359فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح75604028.53058.539272.5202040202040محمود ممدوح عبد الننى



ناجح73533815153024.5218.5202040182040مصطفز احمد محمد عبدهللا4360فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي بهاء الدين حامد عبد الواحد4361فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ناجح79.5604030306040279.5202040182040مصطفز

ناجح72573922.52648.537.5254202040202040مهاب عارف عىلي سباق4362فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح77604030306039276202040182040مؤمن احمد محمد عىلي4363فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي4364فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ناجح5454372926.555.533233.5202040182040نور الدين وليد رمضان مصطفز

ز حازم احمد قاسم4365فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح68603830295935260202040182040ياسي 

ناجح77574030265640270202040182040يوسف احمد رشاد محمود4366فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح7559403028.558.538.5271202040182040يوسف احمد محمد سعيد4367فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي عبد الرحيم4368فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ناجح564331.521.51940.520191202040182040يوسف أمجد مصطفز

ي4369فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ز
ناجح69513719294821226202040182040يوسف محمد احمد مواق

ناجح69543428305835.5250.5202040182040يوسف محمد حامد عابدين4370فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ز طه4371فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح77533323.52043.533239.5202040182040يوسف محمد حسي 

ناجح745537.519224135242.5202040182040يوسف محمد رائد محمد4372فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح66563927.52956.538255.5202037182040يوسف محمد عبد العاطي محمد4373فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح54552824.525.55020207202040182040يوسف وائل محمد ماهر4374فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

دور ثان5849134.5913.58141.5202040182040ايمان محمد احمد محمد4375فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي4376فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ناجح79604030306039278202040182040ايمي ايهاب مامون الفز

ناجح80604030306040280202040182040ايه احمد عبد المنعم محمد4377فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح79.5604029.53059.540279202040202040أري    ج امجد احمد عبد العزيز4378فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي حماده الهادى محمد4379فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ز
ناجح77604030306040277202038182040أماب

ناجح77603930306040276202040182040ترنيم محمد شفيق عبد الحميد4380فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

دور ثان65472111193011174202040202040جومانه محمد عبد هللا غويل4381فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح80604030306039279202040182040جومانه محمود جابر عىلي4382فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح76564030306038.5270.5202040202040دنيا وليد حمدى محمدأبوعىل4383فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح68573724.53054.539255.5202040202040دوالىحى اسحق يوسف شنوده4384فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح75573728305837.5264.5202037182040دينا عادل عبد المنعم عيد4385فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح77583828295740270202040182040رنا ايمن السيد عبد اللطيف4386فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح76604027.53057.539272.5202040202040روان خالد إبراهيم محمد4387فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح52392012183020161202040182040روان سيد عطا موس4388فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ز4389فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح77553827305740267202040182040رؤي محمد احمد حسي 

ناجح75583930306040272202040182040ريم محسن فوزى محمد4390فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح634632.512.53042.520204202040182040سادين احمد محمد احمد4391فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح64553425244931.5233.5202040182040سيلينا مختار وليم بشاى4392فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح70584021234428240202040182040شهد محمد طه خلف4393فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ز عبد العال4394فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ي حسي 
ز
ناجح70564026275337.5256.5202040182040شهد هاب

ناجح72513822.527.55028.5239.5202040202040صوفيا عماد لبيب جرجس4395فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح80583621234438256202038182040فاطمه محمد احمد عبد الجواد4396فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة



ونيا رمسيس نجيب رياض4397فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح79.555392826.554.540268202040182040فييى

ناجح79604030306040279202040182040كارين عصام ساىمي اسحق4398فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح77553825295439263202040182040كرمينا ميالد عبد هللا سعيد4399فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي محمود عباس عبد الجواد4400فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ز ناجح74573117.512.53033225202040202040كيز

ناجح80604030306040280202040182040لقاء محمود صابر محمود4401فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ز4402فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح80604030306039279202040182040لينا احمد كمال حساني 

يال4403فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح76604030306040276202040182040ماريا انطون ابراهيم غيى

ناجح77603924.52347.539.5263202040182040مريم بهاء زكريا عبد السالم4404فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح77603928.524.55338.5267.5202040182040مريم طاهر السيد عىلي4405فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي نبيل جرجس4406فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ز
ناجح8058392828.556.539272.5202040182040مريم عوب

ناجح73.5594029305939270.5202040182040مريم محمد عبد اللطيف عباس4407فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي عبد الجواد4408فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة
ناجح77593928305839272202037192040ملك السيد مصطفز

ي ضوي4409فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح76604028.53058.535269.5202040182040ملك ضوي خضز

ناجح80603930306040279202040182040منار ابراهيم صالح ابراهيم4410فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح72.55726.518.52442.535.5234202040181940منار احمد عبد الوهاب عبد الحميد4411فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح76583828.52957.535264.5202040202040منه مصطفز عبده حسن4412فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح675938.529.52554.539258202040192040نانىس حربى اسحق ملك4413فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح6959382324.547.539252.5202040182040نور بهاء زكريا عبد السالم4414فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح80603830306040278202040192040نور وليد احمد محمد4415فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي الشاذىلي محمد4416فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة ناجح77604027305739273202040192040نور يحن 

ناجح80604030306040280202040182040نورهان محمد سيد احمد4417فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ناجح80604030306040280202040182040هاجر عىلي يونس عىلي4418فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ز محمد ابو الحجاج عبد السالم4419فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة دور ثان55.530207.51522.520148202040182040ياسمي 

ناجح72593820274731247202040182040يمنز محمد كمال الدين عبد المعظ4420فصول الميناء الرسمية المتكاملة لغات اعدادىالغردقة

ي محمود سيد احمد4421فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة
ناجح42.5362213173020150.5202040172038احمد حنفز

ناجح70523617.51936.530.5225202040202038احمد عمرو السيد حسن4422فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح79593829.53059.538.5274202036192038احمد يح عىل عبد السالم4423فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ف طارق احمد بيوىم4424فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح80604029295840278202040202038اشر

 جورج ميخائيل حنس4425فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجح78.560401723.540.534253202040192038انطوب

ناجح75604029305937271202040182038أبانوب ثروت سمي  عياد4426فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح80604029305940279202040202038أبانوب كرم نضى دكران4427فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح72602616.52137.520.5216202040192038أحمد محمد بشارى سعيد4428فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ف نظي  سالمه4429فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح74583727.52855.520244.5202040182038أمي  أشر

دور ثان554123.56.51521.511152202040182038أنس ياش محمد زين العابدين4430فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ت فريد4431فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح64533826.52955.535245.5202040162038أنطوينوس عياد اليى

ناجح74583922.526.54935255202040192038بافىل جورج ميخائيل حنس4432فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ت فريد4433فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح63.5493724.52953.531.5234.5202040182038بوال عياد اليى



ناجح70.5422118.52442.526202202040182038بيشوى عبدالمسيح فريز فهيم4434فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

دور ثان583322.568.514.520.5148.5202038182038جاش جمال ابراهيم عبد الحافظ4435فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح70562518.525.54428.5223.5202040142038خالد فتح فاروق عبد البارى4436فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

دور ثان523628510.515.510141.5202040182038رزق روبيل رزق مسعود4437فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

دور ثان5055204151920.5164.5202040182038زياد أحمد محمد سيد4438فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

 رزق هللا4439فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة
ر
 مؤمن شوق

ر
دور ثان53.55221381112149.5202040192038شوق

يف4440فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة يف عبد الفتاح شر ناجح74.56035.52623.549.535.5255202040152038صالح شر

دور ثان54.544206.51622.520161202040172038عبدهللا سامح جالل شفيق4441فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح72604025275240264202040172038مازن أحمد توفيق يوسف4442فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح68543726295537.5251.5202040172038محمد زكريا محمد السمان4443فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح68472715243930211202040182038محمد عالء محمد البشي 4444فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح71552718.52341.532.5227202040172038محمد عمرو سيد حسن4445فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح74533415.52237.526224.5202040192038محمد محمود يسن محمد4446فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

 احمد كامل احمد4447فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة
ز
دور ثان63463014163013182202038132038محمد هاب

ناجح4747352019.539.523191.5202036202038مرقس ايمن ايليا اندراوس4448فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح76604026.53056.539271.5202040202038مروان مؤمن قدرى حمدان4449فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح68573729305939260202040182038مكاريوس ماجد ميشيل عجيب4450فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

دور ثان413020516.521.510122.5202040192038مكاريوس ناىحى طنيوس قديس4451فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح77603928.52856.540272.5202040182038مكاريوس نادر راتب سعيد4452فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح6332391522.537.530201.5202040182038مهند احمد السيد رمضان مندور4453فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح57483524.52448.533221.5202038202038مهند احمد محمد ياقوت مرس4454فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

دور ثان2610945.59.52.557202040202038مهند محمد فتحي احمد4455فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح75543728.52957.538261.5202040192038مؤيد احمد السيد رمضان مندور4456فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ه4457فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح61303719234231.5201.5202040192038مينا مجدى فاكوم جيى

ناجح75553827.52754.539261.5202040172038يوسف عبد العزيز جمعه عبد العزيز4458فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

دور ثان4220137111820113202040172038يوسف محمد أبراهيم عبد العظيم4459فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح64553927.53057.538.5254202040142038ايفا سمي  خله شحاته4460فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح60483322.523.54628.5215.5202040182038ايمان عصام احمد هجرس4461فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح77594029295837.5271.5202040192038ايه يوسف عبد الراضز يوسف4462فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح76604029305938.5273.5202040182038تسنيم صابر عىلي ابراهيم4463فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ز صفوت وهبه صموئيل4464فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح62503623224527.5220.5202040182038جاسمي 

ف صفوت لبيب4465فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح68523819.527.54737242202037192038جوفانا اشر

 حامد4466فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة
ر
دور ثان634937691520184202038192038جومانه حامد شوق

ناجح625234.525194428.5221202040172038حبيبه حلم ابراهيم محمد4467فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح72573729275638260202040202038حبيبه كرم محمد عزت4468فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح76513820294932.5246.5202040182038رحمه احمد عزب محمد4469فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح80604029285740277202040202038روان حسينز السيد السيد4470فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة



ناجح55383615193420183202040172038روان سمي  منصور عبد الخالق4471فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح52433317183520183202040182038زينب ابراهيم جابر حسن4472فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح68463827295632240202040182038سارة رمضان محمد رفاىع4473فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح67563727.52855.534249.5202040201938ساندرا سامح نظيم حكيم4474فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح66443118.515.53422.5197.5202038202038سما سمي  سعد أحمد4475فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح72603726204627.5242.5202040202038سهيله عماد الدين احمد امبارك4476فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح80604028.526.55537272202040202038شهد هشام السيد جوده4477فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح63583723.52548.536.5243202040192038كارين عاطف قديس جندى4478فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ى خالد عبد العاط محمد4479فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ز ناجح44452612.517.53028.5173.5202032202038كيز

دور ثان28223311.518.53029.5142.5202040202038مارجريت باسم فخرى طنيوس4480فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح7147352224.546.535.5235202040202038ماري  هان محمد عبد العظيم سنوس4481فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح78574030306038.5273.5202038182038مريم احمد عبد العزيز محمد4482فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح76563929305937267202040192038مريم اسامه شفيق نسيم4483فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ف كميل فهم4484فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح7157382120.541.538245.5202040182038مريم اشر

ناجح6157382526.551.534241.5202040182038مريم عبد هللا ابراهيم احمد4485فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح7655372227.549.535.5253202040182038مريم ماهر حكيم حنا4486فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح73604027285537265202040152038مريم محسن مبارك بدوى4487فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح72603824.52751.537.5259202040202038مريم محمد رمضان ابراهيم4488فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح51363112183029.5177.5202040202038مريم ممدوح مفيد زىك4489فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح54302814163031.5173.5202040202038منه احمد صابر عطيه4490فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح71523829285736254202040182038مهرائيل عماد أنور خله4491فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح77584027.52956.539270.5202040202038ىم محمد عبد العظيم سنوس4492فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح59513929285735241202040172038ميار مصطفز حامد حافظ4493فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

نا عزت عطاهلل ابراهيم4494فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح77604030306040277202040202038مي 

ناجح6649332020.540.528216.5202040192038ندى ميخائيل عبد الرافه بالمون4495فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح65.5603826265235.5251202038202038نوران احمد حلم محمد4496فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

دور ثان55.53420811.519.511.5140.5202040192038نورهان محمد احمد محمد4497فصول الغردقة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح65.5583922224433239.5202040201938ابانوب مالك فكرى سعد4498فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ف فاروق مهنز4499فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح6959372521.546.526.5238202040201938احمد اشر

ناجح77604029.53059.540276.5202040201938اساف عماد روفائيل كامل4500فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

دور ثان31.53022981710110.5202040201938اسكندر هالل صموئيل اسكندر4501فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

 مجدى زاخر حبىسر4502فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجح80584030306040278202040201938توب

ناجح584933.514.515.53020190.5202040201938سيف الدين ياش فتح بكر4503فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

دور ثان45.533201520.535.513.5147.5202040201938سيف محمد عبد الحميد عىل البحراوى4504فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ي محمود4505فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة
ناجح51573715.52136.520201.5202040202038طايع عبدهللا طايع حفنز

ناجح51.5493120123220183.5202040201938عبدالرحمن وليد عىل الفرماوى4506فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح41552915213620181202040201938فارس غريب محمد الحسينز4507فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة



ناجح53562419.52645.534.5213202037201938فليمون وفيق وليم اشائيل4508فصول الجونة الرسمية لغات االعدادية0

لس مريد خليل عبدالمالك4509فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح40.55028.518.51937.520176.5202040201938كي 

لس يوحنا نعيم سويحه4510فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح59.5543519284726221.5202040201938كي 

ف نبيل نصيف4511فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح74.5604030306040274.5202040201938ماثيو اشر

ناجح74.5604029305937.5271202040201938مكاريوس مؤمن ماهر مسعود4512فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح69.5544029.52857.538259202040201938وليد فكرى كرم فكرى4513فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح67.5583928.52856.533.5254.5202040201938احالم بهاء الدين محمد احمد4514فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ة اسالم عيد احمد4515فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح45.5493416.513.53020178.5202040201938امي 

ناجح77604026.52349.533259.5202040202038ايثار احمد محمد عبدالظاهر4516فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح69.5583921.524.54631243.5202040201938ايرينز سامح جوادى يوسف4517فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح75.5584030295939271.5202040202038آية هللا سامح محمد جمال الدين أحمد4518فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح70.5603824.524.54926243.5202040201938جنه محمد السيد سند4519فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح626034.522244620.5223202038201938رحمه خالد عىل احمد4520فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح69563715254020222202040201938رزان اسامة محمد محمد4521فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح55552518234123199202038202038زينه وائل عىل احمد4522فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح57.5593717.516.53433.5221202040202038فاطمه ايهاب عزت محمود4523فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح7760403027.557.539273.5202040202038فرح عاصم ابراهيم خليل4524فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح80604030306039279202040202038مريان نبيل ناشد فانوس4525فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح63.5603029275636.5246202040202038مريم نبيل عادل حبىسر4526فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح43562119.510.53023173202040202038مريم وليد محمد احمد4527فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

دور ثان47.55120791620154.5202040202038مريم يح مالك نخله4528فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح746033.521194039246.5202040202038ملك احمد توفيق عبدالحليم بعلط4529فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح72.5604026.525.55234.5259202040202038ملك جمال ابوالفضل عبدالحافظ4530فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ى مليكه4531فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة ناجح70.5603830306039.5268202040202038ناردين جمال مير

ناجح62603828305836.5254.5202040202038يوانا رزق هللا فتح صليب4532فصول الجونة الرسمية لغات االعداديةالغردقة

ناجح6055262123.544.528.5214202038201040احمد سامح عبد الستار محمد4533فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح71564024.51943.532.5243202040152040احمد محمد احمد ابراهيم4534فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح72.5604026305638.5267202033161340احمد محمد محمد عىل الشاىم4535فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح56422915173220.5179.5202028111040ادم عالء محمد قتح4536فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان285313.512183020144.5202038201540ادهم ايهاب ابراهيم احمد موس4537فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح67593422295136247202040191840اندرو ايهاب بديع شاروبيم4538فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان64602819.51837.512201.5202040141840أدم خالد عبدالجواد عسكر4539فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح62.5583825.528.55440252.5202037141940جورج بطرس جاب هللا بالمون4540فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

 ايهاب محمد محمود4541فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجح71.5593827.52956.536.5261.5202038201940داب

دور ثان40522218123012156202023201040ريان محمد جمال مناع عىل4542فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح75.5604028.53058.540274202038131940زياد احمد محمد زكريا محمد البدوى4543فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان63.5582911.51122.510183202040181940سيف الدين شاذىلي محمود ابراهيم4544فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة



ناجح63.5593525244934.5241202038191640سيف محمد عىل محمد حسن4545فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز محمد4546فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح65593621.52546.525.5232202040201640شهاب ياش عبد الفتاح حسي 

ز4547فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح73593928.525.55437.5262.5202038202040عبد الرحمن ياش عبد الفتاح امي 

ناجح68573525.522.54827235202028201040عبد هللا محمد محمد عبد الحافظ محمد4548فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح56.5492910.519.53023187.5202038102040عمر عبد الرحيم عبد العزيز عبد هللا4549فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح74593929305938269202040202040عمر محمد حفنز عرام4550فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح50503925.52752.532223.5202032181940عمرو خالد عبدالوهاب السمان4551فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح67.5583618.521.54032233.5202036182040فارس صالح سليم حسان4552فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح72.5593829305934.5263202040202040كاراس وائل برس لطيف4553فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز4554فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة ز سالمه حساني  ناجح78604030306040278202038202040كريم ايمن حساني 

ناجح5154372728.555.538235.5202037141740كريم محمد سليمان حسينز سليمان4555فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح76584029305940273202040202040لؤى فؤاد محمد عبد الفتاح محمود زايد4556فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح685937.523214427235.5202040192040محمد ابراهيم محمد عبد المنعم محمد صقر4557فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح76573823214432247202038152040محمد ابراهيم معوض الشيخ عىل4558فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز ماضز4559فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح78593929305938273202040192040محمد احمد حسي 

ناجح63594015223739238202038151740محمد ايمن مبارك حفنز4560فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح80604030306040280202040191840محمد حاتم عثمان احمد4561فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح7459352624.550.529.5248202038161340محمد عماد ماهر مرىع احمد4562فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح78604029305939276202033181840محمد محمد محمد السيد يوسف بكي 4563فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح77.5584030306040275.5202038191940يسن احمد محمد عبد الحق4564فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح67.55428.515153034214202040202040يوسف احمد محمد عبد المنعم قناوى4565فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح7260402725.552.539263.5202036202040يوسف ايمن عبدالسميع السعيد البحراوى4566فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان484912.569.515.522147202035101840يوسف هشام شعبان محمد اسماعيل4567فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح75584025.525.55136.5260.5202040191740الزهراء رضا عمر حافظ نوح4568فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح73.55520.524254934.5232.5202040192040امنيه ممدوح محمد احمد4569فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

4570فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ر
ناجح57603829215036241202040102040امينه عمرو عبد اللطيف دسوق

يف عبد الحليم محمد حلم4571فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح71543115233824218202040202040جنه شر

ناجح80604029295840278202038192040جنه محمد حسن حمزه4572فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ف رشدى عبد الغفار جاد4573فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح6058403021.551.538247.5202040202040جنز اشر

ناجح66574019163528.5226.5202038191940جنز تامر السيد محمد الماظ بدوى4574فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز محمد احمد ابراهيم4575فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح76603527.51542.535.5249202040152040حني 

ف جالل محمود عبد الغنز4576فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة دور ثان314184.526.5187.5202020101040ديم اشر

دور ثان404520.5410147.5127202033121240راما وليد حجاب حجاب4577فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح78604027265337.5268.5202040192040رفيده محمد حسن محمود صالح4578فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز4579فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة ز عبدالوهاب حسي  ناجح7558332719.546.530.5243202040191740روان حسي 

ز4580فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح51543425.52146.520205.5202035161340ساندى ساىم صالح امي 

ناجح74.5583728.523.55235256.5202040102040سيلفانا ماجد سمي  نخله4581فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة



ز فريد4582فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح75.559382925.554.537264202040102040شهد احمد حسي 

يف محمد مصطفز محمود4583فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح705432.523.522.54628230.5202040152040مريم شر

ناجح74604028225037.5261.5202040192040مريم عبدالرحيم عبدالفتاح سليم4584فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح715429.52217.539.533.5227.5202038192040ملك إسالم محمد سليمان4585فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح715833.524254934245.5202040192040ملك محمد حامد محمد4586فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح55543425.528.55438235202036151640نغم ريحان محمد عمر4587فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح74573524.513.53834238202040201540نور خالد عيىس عثمان سليمان4588فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح71.5593826.52248.529246202040191640همس ياش محمد عبد السالم عبد العاط4589فصول رجاك الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح73604030306040273202040202040ابرام عماد توفيق نسيم4590فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ف ندىه شكرى مسعد4591فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح75573930275740268202040162040ابرآم اشر

ناجح73543921295039255202040182040ادم سيد نبيل سليم4592فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ى سيدراوس4593فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة  يوحنا برسر
ز
ناجح65.5513317254225.5217202040182040ارساب

ناجح6358301620.536.527214.5202039182040استيفن ماجد يوسف رزق4594فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ى ميخائيل4595فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح58.5492517.51835.520188202039202040البي  شنوده خي 

ناجح7552332219.541.528.5230202039192040الحسن عمرو شاذىل احمد4596فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح77604030306040277202040202040امي  فليب بشاى فهيم4597فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ف عبده راغب4598فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح68573429295838.5255.5202039202040بافىل اشر

ى حنا4599فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح73503422204234233202040162040بوال امي  برسر

ناجح77583828295735.5265.5202040202040بوال نادر محسن فؤاد4600فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

 يحن  سمعان جرجس4601فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة
ناجح7759392925.554.537266.5202040202040بيشوى هنز

ز بدير4602فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح66594026.52854.537256.5202040182040بيشوى وجدى امي 

ناجح77603721.526.54832.5254.5202040102040جاك جريس رزق سعد جورىحى4603فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح7760403027.557.539273.5202040192040جوزيف ايمن دانيال عجبان4604فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

 عادل عبد الفادى نظيم عوض4605فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة
ز
ناجح64563816143022.5210.5202040192040جوفاب

 نبيل نجيب4606فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة
ز
 هاب

ز
ناجح70513820.520.54131.5231.5202040201840جيوفاب

ى4607فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح67522315.51530.520192.5202040182040سامر ياش ادور مير

ف ساىم جرجس4608فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ز اشر ناجح80604030306040280202040182040ستيفي 

ناجح6550362319.542.528221.5202040152040سيف الدين احمد انور رفاىع4609فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح715932.524254929240.5202040182040سيف عماد سيف نصيف4610فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ز ابراهيم احمد4611فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح7159362225.547.536249.5202040182040عىلي خالد حسني 

ناجح76604030306038274202040182040عمر وليد السيد احمد بكر4612فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح75593925.526.55230255202039192040عمرو خالد محمد عبد العزيز حواس4613فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

 ساىم صادق4614فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة
ز
ناجح73603723.52649.531250.5202040202040فلوباتي  هاب

ه4615فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح76604030306039275202040102040كارل عماد كمال بحي 

لس وحيد مجدى فهيم4616فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح77604030306040277202040192040كي 

ناجح75583522.525.54838254202040202040كيفن سماره سعيد واصف4617فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

 ذىك مجىل يوسف4618فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة
ز
ناجح74573825.525.55127.5247.5202040192040كيفن هاب



ف ساىم جرجس4619فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح76604030306040276202040182040ماريو اشر

ناجح71603830295939267202040172040ماريو عازر عبد المسيح سالمه4620فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح76604030306040276202040202040محمد الصادق عبدهللا محمد الصادق4621فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح73603927.52956.540268.5202040181940محمد رياض سيد رياض4622فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح78594030306040277202039192040محمد هشام عرفان حسن ابو العطا4623فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

دور ثان69493116153112.5192.5202039192040محمد وائل محمد انور4624فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح79574030306039275202039162040مينا صموئيل عياد فكرى4625فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح76574025.526.55239264202040172040مينا ماهر عادل يوحنا4626فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح72583925.521.54728.5244.5202040192040يوسف جورىحى عياد فهم4627فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح75604030306040275202039202040يوسف سعيد احمد حامد4628فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح73603930306039271202040202040يوسف نزيه موريس تادرس4629فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

 ميخائيل غاىل4630فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة
ز
ناجح77604030295940276202040182040يوسف هاب

ناجح77604030306040277202040192040اروى ايمن محمد احمد4631فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ا وائل صفوت وليم4632فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح765936.529305937267.5202040202040ايفي 

ناجح71603830306036.5265.5202040192040ايميليا جرجس ناجح سابا4633فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح72603928285640267202040181940بارثينيا بيشوى مجدى مكرم مجلع4634فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ى حنا4635فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح725639.524133731235.5202040161940بربارا امي  برسر

ى4636فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ز اليى ز حساني  ناجح79.5604030306040279.5202040202040جنا محمد سعيد حساني 

ناجح6154332016.536.520204.5202040191940جوىل اكرم نضى توفيق4637فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح70603830306038266202040192040جومانا مجدى كمال غاىل4638فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح7759403025.555.540271.5202040182040جومانه اسامه صالح عىل4639فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح72593928275536.5261.5202040182040جيسيكا سامح مكرم اسحق4640فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح65543222184027218202040182040جيسيكا وجية ناىحى يوسف4641فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ز عبدالحميد صالح عبدالحميد يوسف4642فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة دور ثان554922.515.514.53010166.5202040171940حني 

 محمود محمد4643فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة
ز
ز ورداب ناجح7057312423.547.528.5234202040192040حني 

ز الزيادى4644فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح75593826.52349.540261.5202039191940دارين ايمن ابراهيم امي 

دور ثان54.5531316143010160.5202040182040ريم راىم جاد هللا عبد المنعم4645فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح79604030306040279202040202040زينب محمد صالح عبد الفتاح4646فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح79594030306040278202040202040ساره ايهاب محمد ابو القاسم4647فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح76603630306040272202040192040ساره عياد عازر رمسيس4648فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح74583630306038.5266.5202039181940ساندرا عاطف بطرس برسوم4649فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح74604030306040274202040202040ساندى سامر انور الياس4650فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح77.5604030306038275.5202040172040ساندى عريان دوس ذكرى4651فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح74.560362722.549.534254202040192040سلم الطاهر احمد حامد4652فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح72593723.53053.534255.5202040202040فاطمة عمر ابو شادى عثمان4653فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ونيكا ايمن ابراهيم صابر4654فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح70552923.518.54224220202040202040في 

ينا مخلص ماهر داود4655فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح76573929305940271202039182040في 



ناجح705835.529305938.5261202040182040كاترين بطرس طوبيا رزق4656فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

 فايز عزيز4657فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة
ز
ناجح7057392123.544.534.5245202040192040كاترين هاب

ناجح75564030306039270202040202040كارول ايمن كمال بولس4658فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح72.5593525305534.5256202040192040كارول مايكل انيس فهم4659فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح66563622.527.55034242202040192040كارول وسيم وديع عزيز يوسف4660فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ز جوزيف فاروق ذىك4661فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح70.5603930295939267.5202040202040كارولي 

مينا رافت شحات فرح4662فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح73.5593828305835.5264202039192040كي 

ناجح69.5473927295632243.5202039182040ليليان فتح عازر رميس4663فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح78.5604030306040278.5202040202040ماريا عاطف رشدى حكيم4664فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح74.560362724.551.535257202040182040مارينا صموئيل كمال كامل4665فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

 نجيب4666فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة
ر
ناجح79444030306040263202040202040مريم سامح شوق

ناجح77604027.53057.540274.5202040192040مريم مصطفز رمضان سعدهللا الزينز4667فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح65562717.51633.520201.5202039182040ملك هشام يوسف ابراهيم غباسر4668فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ف فيليب لبيب4669فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة  اشر
ر
ناجح71554017.52138.536240.5202040182040مهراب

ا امجد هالل فهم4670فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح80604030306039279202039202040مي 

ى عبد المسيح4671فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ا نادر برسر ناجح77.5603728305840272.5202040202040مي 

4672فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة
ر
يف نبيل شوق وال شر ناجح7057322625.551.535.5246202039202040مي 

ناجح78.5603623.51538.533.5246.5202039181940ناردين امي  حنا جرجس4673فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ناجح76603426.521.54826244202039182040هنا ياش محمد عوض4674فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

ز محمد السيد رفعت عبد العزيز4675فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح73604030306040273202040202040ياسمي 

ناجح66.5543426255136.5242202040202040يوستينا عاطف طنيوس قديس4676فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة

 جاد4677فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة
ر
 بشاره صدق

ز
ناجح75593930295938270202039182040يوستينا هاب

ز4678فصول القديس يوسف راهبات االعداديةالغردقة ناجح75603830265632.5261.5202039181940يوليانه ماهر كامل كرم بنيامي 

 عبد الحميد4679فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ر
ناجح71.5563613.52235.524.5223.5202027131940احمد خالد محمد دسوق

 عزت عزيز جرجس4680فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
 هاب

ز
ناجح60543223224521.5212.5202040131940انتوب

ناجح76603929.528.55839272202040131940انطون برسوم تقاوى نظي 4681فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

 انور لوندى4682فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجح79.5593630306040274.5202040202040أدم هاب

ز رومانو نظي 4683فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح75.5543830295935261.5202040152040جورج روبي 

ناجح70.5553723.526.55035.5248202040161940كريم وائل المتوىل السيد بدوى4684فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح75.5603829.528.55837268.5202040191940كيفن امي  فايز مرقس4685فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح65553526275331239202040161940مارتن ميالد ونيس فرج4686فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح74604030306040274202040181940يوسف القمص مينا بالميالد مني  عزيز ابراهيم4687فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح65533729225131.5237.5202040192040انجيلينا وائل عبد المسيح اديب4688فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح70.558391920.539.533.5240.5202040161940آالء عبد العاط ابو الخي  عبد العاط4689فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ف محمد كامل4690فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح78.5604030306039277.5202040171940شابى اشر

ناجح66542920.52242.532223.5202040192040فرح ايمن تفر جوده4691فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح76593928305839271202040171940كارول عماد نبيه شاكر4692فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة



ناجح78.5564030306040274.5202040192040كارين ايمن ظريف بباوى بساده4693فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح57563115274240226202040181740مريم عمر حافظ عبدالحميد الضبع4694فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح62.5582022184028208.5202038201840مريم عمرو ابراهيم احمد غيته4695فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح2040مم29.528.55838.52632020م54ممريم ميدون محمد نيانج4696فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

 شاكر ملك4697فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجح7358373028.558.540266.5202040201940مريم هاب

ناجح77.5603830306040275.5202040201740ناتاىل عادل رشدى ميخائيل عبيد4698فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح73.558332623.549.530.5244.5202040191740يوستينا ريمون نمر حنا4699فصول الجونة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ف نارص فاروق سعد4700فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة ناجح57563520.52343.526217.5191940191940اشر

 عياد عبد المالك انتوس4701فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجح41593723.51639.532.5209191940202040انتوب

ناجح49.5572626.52450.536219191940192040باترك اسحاق وليم عزيز جيد4702فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح5255292119.540.522.5199191940182040جوزيف مينا نعيم ايوب جيد4703فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ف حمدي عبدالحميد4704فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة ناجح68583315.520.53635.5230.5191940202040حمدي اشر

ناجح66.5593927.53057.538260191940202040دانيال أيهاب زرىعي ونس عبد النور4705فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

دور ثان5458122015359.5168.5191940152040ضياء هيثم ضياء الدين عبد الغفار عفيفز4706فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح67554023.526.55035247191940152040عبد هللا حامد عبد الرحمن موسي4707فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح61523428225038.5235.5191940102040عىلي محمد عبد الحميد معتوق4708فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ز اسماعيل شعيشع الحارس4709فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة ناجح63523312.517.53033211191940201940عمر احمد حسي 

ناجح6259251223.535.520201.5191940202040عمر سامح عبد الفتاح خليل الجندى4710فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح70503725.52550.535242.5191940172040فكري ايهاب فكري داود حسن4711فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

لس نبيل أنور مجلع4712فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة ناجح75604028.52957.537269.5191940202040كي 

دور ثان455012.55.51015.510133191932102040مازن محمد عبدالرحيم احمد4713فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

دور ثان473728.56121820.5151191940202040محمد باسم محمد لبيب ابراهيم لبيب حسن4714فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح70483216.51935.525.5211191938202040معاذ السيد اسماعيل عىل عقل4715فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ي أنجو ماكس بكمان4716فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة
دور ثان5151237121911155191940102040موننر

ناجح7134381615.531.532.5207191940202040يورى هشام احمد اكرام طه السعيد4717فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح63442919.527.54732.5215.5191940172040يوسف احمد محمد الزمزىم4718فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

دور ثان24402023526.5115.5191940152040يوسف خالد ضيف محمود4719فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح68.556351624.540.534.5234.5191940182040يوسف محمد صالح الدين عوض محمد4720فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

دور ثان634928710.517.529.5187191940202040اوجينا رافت صبحي حنا فام4721فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح7056351518.533.532226.5191940192040جنه مروان حسن احمد الطحان4722فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ي مازن محمد جعفر فؤاد4723فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة
ناجح66503724.526.55139243191940192040جنز

ي محمد سعد محمد4724فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة
ناجح5854301517.532.524198.5191940202040جنز

ناجح72592718244228228191940202040جوليا هشام محمود يونس محمد4725فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح40353111.52233.534.5174191920191040جومانا هيثم محمد غانم4726فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح7460402825.553.539266.5191940202040جومانه عىل عبدالحكيم عبدالقادر سليم ابوسحىل4727فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ي احمد4728فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة ناجح64563413173020204191940192040خلود جابر جيى

 ابراهيم4729فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة
ر
ناجح74604029305939272191940202040ديما محمد احمد شوق



ناجح76604030306039275191940202040لودىحى باسم جرجس قديس حنا4730فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح7157383027.557.537260.5191940202040نورين وليد محمد عبد الوهاب محمد4731فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح7660402726.553.538267.5191938192040هنا هشام فاروق يونس4732فصول صن رايز لغات االعداديةالغردقة

ناجح64573827.52956.536.5252202040202040ادم ايثم كامل شاكر4733فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح75564030306040271202036202040ادم حاتم مختار ادم4734فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح77553630275733.5258.5202040102040ادم عبد الفتاح عزت عبد الحفيظ ابراهيم4735فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح47522211.518.53020171202040202040ادم كرم حنفز محمود4736فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح63.553342627.553.531.5235.5202040202040ادهم ايهاب محمد سمي  السيد الدفتار4737فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح72604028.53058.533263.5202038102040اسالم محمد نصار عبد القوى صديق محمد موس4738فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

 شلنى مرقص4739فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجح67603429.52857.537255.5202040102040باتريك هاب

ناجح724932.51819.537.526217202040202040باسم هيثم محمد مصطفز سعده4740فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان61403218123012.5175.5202036202040بالل محمد عبد المجيد بدر4741فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح76604030306040276202040102040جورج ميالد زكرى سداروس4742فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح72584028.52957.534.5262202040102040حسام امي  محمد السيد هرجه4743فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح635036.523244739235.5202040101940رامز ريمون فاروق عبد السيد4744فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح61.5563015233826.5212202038101840ريان احمد عزىم المتوىل4745فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح67593827255238254202038202040سيف احمد عبدالعزيز عبداليى4746فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح66523830255535246202040202040شادى جمال فاروق عبد السيد4747فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح7153401919.538.528.5231202040102040طارق هشام عبد الحميد محمد4748فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح80604030306038278202040202040عمر جمال كامل عبد العزيز4749فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان46.5403017133013.5160202036102040عمر محمد حسن ابراهيم4750فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

 نض عىل4751فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجح61422112.517.53022.5176.5202036102040عمر هاب

ناجح75593529.524.55438261202040102040فادى باسم كامل القس4752فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح64.56034.520.517.53827224202036201940فارس السيد عبد المجيد بدر4753فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح71604030306039270202038202040فارس هيثم رجب رمضان مهران4754فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح76594030306040275202040102040مالك مهاب طه الطلياوى4755فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح67573829.52958.536256.5202040101740محمد هشام محمد صديق4756فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح66.556372425.549.528237202031101940نور الدين سامح صالح عىل4757فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح75604030306039274202038202040يس هيثم رجب رمضان مهران4758فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ه4759فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة  شاكر جيى
ز
ناجح6658392823.551.534248.5202040102040يىس هاب

ي سليمان4760فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ر
ناجح77604030306040277202040202040يوسف اسامه شوق

 عىلي4761فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز ناجح69.555402824.552.540257202040202040يوسف محمد حسي 

ناجح67453524.519.54420211202040102040بسملة ياش عباس صالح4762فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح57.552282418.542.531211202034102040جنز محمد ابراهيم احمد4763فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح72.5583930295935.5264202038202040جودى هيثم رجب رمضان مهران4764فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح77604030306040277202040202040جوسيان وليد ادهم جاب هللا سليمان4765فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح76603830306040274202040201840دارين ايمن احمد فؤاد4766فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة



ف عباس عمر4767فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح71.5604030295940270.5202038202040روان اشر

ناجح75.5604027.53057.539272202040202040رودينا يرسى يحن  عبدالمنعم4768فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح79603929285737272202040202040سابينا اسامة طلعت اشائيل4769فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح67594025305532.5253.5202040202040شمس ياش داود عىل4770فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ا مينا عبدالمسيح شحاته4771فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح71593826245036.5254.5202040201840في 

ى حبيب4772فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح79.5604030295940278.5202040202040كارين عادل صيى

ي سليمان4773فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ر
ناجح76604030306040276202040202040كلي  اسامه شوق

نا ابو مسلم ابراهيم سالمه مهدى4774فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح73.5604028.526.55540268.5202038102040مي 

ناجح7556402727.554.535.5261202040202040نور ياش داود عىل4775فصول طالئع المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح60.5304017.52744.520195202040202040احمد مبارك حسن عىل4776فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح56383626.529.55635221202040202040ادهم محمد مصطفز محمود ابوغابه4777فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح59312420.517.53823.5175.5202040202040إسالم أحمد السلينز فكار سليمان4778فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ي حسب هللا4779فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح75593927.529.55734264202040202040بافىلي وائل سمي  مير

ناجح68.544401829.547.530230202040202040خالد خالد احمد عبد الرحمن الشاعر4780فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح76604030306040276202040202040رامز مسعود عبد الحليم عبد المحسن4781فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح61524030295935.5247.5202040202040سيد أبوالحسن قاسم محمد4782فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح75584026.53056.540269.5202040202040سيف الدين وليد محمد سالمة سليمان4783فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح55442913.51730.520.5179202040202040عبدالرحمن ماجد محمد عىل4784فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح60603325.52752.530235.5202040202040عىل محمود عبد الرحيم سليمان4785فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح71.5574029305938.5266202040202040عمرو محمود محمد ابو الوفا4786فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح75604022.52648.537260.5202040202040محمد ايمن محمد السيد ابراهيم4787فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح67.5454018.515.53431.5218202040202040محمد هشام عوض أحمد4788فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح76524028305840266202040202040مصطفز وليد محمد سالمه سليمان4789فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ورى4790فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة ز ى احمدالجيز ي احمد محمد صيى
ناجح75564028305840269202040202040مصطفز

ناجح77604030306040277202040202040يوسف ايمن سمي  خليل4791فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح7760402929.558.540275.5202040202040يوسف حسن حجازى حسن حجازى4792فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح64483721.52243.533.5226202040202040إشاء أحمد السلينز فكار سليمان4793فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح77.5603930306040276.5202040202040ريوان صالح محمد محمود اليمنز4794فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح77.5604029305940276.5202040202040ساندرين ولسن فهيم إلياس4795فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح7354391729.546.537249.5202040202040شهد محمد عوض عبده محمد4796فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

4798فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ر
ناجح18284638.5242.5202040202040م54مليان ماهر عبدالغنز عراق

ناجح75604029305939273202040202040مريم حاتم عبدالعال عبدالهادى4799فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح76604025305538269202040202040مريم وائل شحات ذكرى4800فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح77604027.527.55539.5271.5202040202040ملك إسالم محمد السيد محمد كماىل4801فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح43543513.53043.539.5215202040202040ملك بالل ذىك محمد عبدالغنز4802فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح50563915.52843.537225.5202040202040منه إبراهيم عبدالجيد محمود محمد الرفاىع4803فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح75604019.529.54939.5263.5202040202040ندى نارص محمود محمد4804فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة



 جيد يوسف4805فصول رويال الجيل الصاعد الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجح80604030306040280202040202040يؤنا إيهاب عوب

ناجح66434026.523.55035234202040142040ابراهيم حسن محمد حسن محمود4806فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان4053245152020157202038182040احمد اسامه احمد حسن4807فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز محمد4808فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح58593428.53058.529238.5202040182040احمد خالد حسي 

ناجح56493522.519.54225207202038182040احمد عمرو احمد حمادى احمد4809فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان202040م14163013166.52020م52مريان محمد جالل الشوربحى4810فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان56.552368.51220.520185202032202040زياد احمد محمد طه4811فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح69543418.52644.528229.5202040192040زياد محمد حسن سليمان4812فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز4813فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة  احمد حسي 
ز
ناجح67523823.52346.531.5235202040202040زياد هاب

4814فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجح75584023.528.55239264202040202040زياد ياش عبد الحميد مواق

ناجح7560402928.557.540272.5202040202040عىل احمد ابراهيم عبد الرحيم4815فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح79604030295940278202040182040عمر احمد محمد محمد4816فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح69563929.53059.535258.5202038202040عمر سعيد احمد عبد العزيز4817فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

 سعدهللا عطيه4818فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
لس هاب ناجح58533523.526.55025.5221.5202035202040كي 

ناجح72564026275334.5255.5202040152040مازن باسم حجاىحى عبد القادر4819فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح6956402628.554.536255.5202038142040محمد احمد محمد ابراهيم4820فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ى عبد المنعم محمد4821فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجح76604030306040276202040202040محمد هاب

ناجح75594024.528.55339.5266.5202038102040مصعب حسن ابو الفضل حسن4822فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح62.550401522.537.538228202038192040معاذ حسن ابو الفضل حسن4823فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح69533525.523.54933239202040202040معاذ والء سيد جاد4824فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح53.549331722.539.521196202040202040مؤمن اكرم ابراهيم السيد4825فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان5444254151920162202040202040وليد محمد فاروق محمد جابر4826فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح49.542261517.532.521.5171.5202038182040يوسف وسيم مني  يعقوب4827فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح63604030306040263202040202040بسمله مصطفز ممدوح سليمان4828فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح78.5604029.523.55340271.5202040202040جنا محمد السيد مختار4829فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح7959403028.558.537273.5202040202040جومانا احمد زكريا اسماعيل4830فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز شعبان عبده4831فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة ز محمود حسي  ناجح80604030306040280202038182040حني 

ناجح69563619.52645.538.5245202040192040دوالىحى تامر حلم خلة4832فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح80604030306039279202040202040دينارا اسامة مصطفز عابدين4833فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ي4834فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح80593928225038.5266.5202040202040ريم محمد حمدان عبد الننى

ناجح57562615223728204202038202040سلم عمرو محمد محرم مصطفز عبد المجيد4835فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح76594029.526.55639270202036202040سما انس حسن ابو الهيثم4836فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

يف أحمد ابراهيم4837فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح79604030306039278202040202040شذى شر

وق عمرو إبراهيم عىلي4838فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ناجح46.5392413173020.5160202035182040شر

ناجح5756252222.544.520202.5202040202040مريم عطيه نظاىم عطيه4839فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح6860331924.543.531235.5202038202040ملك محمود محمد محمود محمد4840فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح68.5553626.528.55536.5251202038182040يمنز محمود دردير احمد4841فصول سمارت سينر الخاصة لغات االعداديةالغردقة



ناجح604937.517234021.5208202040202040احمد حمدى فؤاد وهب هللا4842فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان24.530209.51120.520115202040202040ادم فيصل ابو الريش خالد4843فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح70503829.525.55537250202040202040اياد محمد سليمان عبدالرحمن4844فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز جابر4845فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة دور ثان594520.54.51115.522162202040202040جاش اسالم حسني 

دور ثان644930.56131936198.5202040202040عبد الرحمن سلطان محمد محمد4846فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز عباس احمد4847فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح72533922.527.55038252202040202040كريم حسي 

ناجح525428.515.514.53020184.5202040202040محمد اسامه احمد سيد محمد4848فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح725133.522.51234.520211202040202040يوحنا سامح ونس بطرس4849فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح55.55827.519173624.5201.5202040202040يوسف محمد فوزي محمود4850فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

وس4851فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح66493021254623214202040202040استي  كرم مهاود صادق تاورصز

ناجح77583825204538256202040202040جنا احمد السيد عبد السميع4852فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح77593928305840273202040202040جنا طه ابراهيم الصاوى4853فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان6031716.513.53012140202040202040ديانا شعبان ابو الورد عبدالمطلب4854فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح75513120.51636.527220.5202040202040زينة محمود فوزى محمود4855فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح755726.517133024.5213202040202040سارة سعدي ابراهيم احمد4856فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح72.5542923174030.5226202040202040فاطمة احمد عبد المقصود محمد4857فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح79.5603927265340271.5202040202040مريم حسن سيد محمد4858فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح78554030306039.5272.5202040202040ملك طه ابراهيم الصاوى4859فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح57463117153223.5189.5202040202040ملك محمد فوزى عبد المجيد4860فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح53542316143020180202040202040ناريمان فيصل ابو الريش خالد4861فصول رواد المستقبل الخاصة لغات االعداديةالغردقة

دور ثان455362.57.5108.5122.5202040202040أمان هللا محمد احمد الملقب نشأت دردير احمد4862فصول القادة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح515222.512183020175.5202038202040يوسف حمدى سعد الدين حفنز4863فصول القادة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح64513622.526.54927227202038202040هاجر احمد بدر امام عبد الصمد4864فصول القادة الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم39م79امي  السيد محمد عبد هللا حسن بدير4865فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم37م75بوال يوحنا جيم جرجس4866فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة

ناجح39مم40ممم0مم40م77جوشوا جوزيف راىحى ابراهيم4867فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم35م73.5سيف الدين اسامه احمد محمد محمد محارم4868فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة

ناجح38مم40ممم0مم40م76شادى يوسف ابراهيم سعيد4869فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م76كريم احمد محمد محمد يوسف عبد العاط4870فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة

ز محمد عبد المنعم الجميىع4871فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة ناجح40مم40ممم0مم40م76آن عمرو حسي 

ناجح40مم38ممم0مم39م76جينفي  رفيق رافت لويس4872فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة

 محمود محمد مهنز4873فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة
ز
ناجح38مم40ممم0مم40م77سليمه راب

ناجح40مم40ممم0مم38م76مارتينا توماس ميخائيل عازر قالده4874فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة

ناجح39مم40ممم0مم39م76مهد عىل محمود حسن حمزه4875فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم39م75نوران حاتم محمد كمال احمد4876فصول الجونة الدولية االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم36م76ادم نجم الدين عبدالرحمن جوينز4877فصول الفرنسية الدولية لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم38م73جورج فادى سعد هللا عطيه حنا4878فصول الفرنسية الدولية لغات االعداديةالغردقة



ناجحممم40ممم0مم40م76ساىمي عاطف ساىمي فكري4879فصول الفرنسية الدولية لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم39م67ايميىلي راىمي بديع ابراهيم4880فصول الفرنسية الدولية لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م75سيلفيا عصام ادور عزيز عزيز4881فصول الفرنسية الدولية لغات االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم35.5م73ريتا الفريد فوزى صديق قلته4882فصول االلمانية الدولية لغات االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم39م78.5كريمه عبد الرحيم محمد عبد الرحيم4883فصول االلمانية الدولية لغات االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م78ملك صفوت محمد عبد العزيز4884فصول االلمانية الدولية لغات االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم34.5م70ىم محمد سمي  سيدعبد الفتاح4885فصول االلمانية الدولية لغات االعداديةالغردقة

ز عبد الخالق4886فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجح40مم40ممم0مم40م64أمي  محمد الحبىسر حسي 

ناجح40مم40ممم0مم40م73.5باسل احمد محمد سيد4887فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم39م78جوزيف ماهر فرنسيس فؤاد4888فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م78ديفيد جورج نعيم ايوب4889فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م77عمرو شهاب محمود حسن4890فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

 جمال مصطفز4891فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ر
ناجح40مم40ممم0مم37م77.5مالك عمرو محمود شوق

 جمال مصطفز4892فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ر
ناجح40مم40ممم0مم37م78مروان عمرو محمود شوق

ناجح40مم40ممم0مم40م80يوسف سعيد احمد حفنز احمد4893فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م77ريتاج احمد ابراهيم سعد سالمه4894فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م76كارول ارمنيوس عزيز فهم4895فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم36م76منة هللا حماده ابو الحمد احمد4896فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ي فاروق عبدالمبدى4897فصول المضية الحديثة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة
يام مصطفز ناجح40مم40ممم0مم40م77مي 

ي4898فصول الغردقة الدولية اعدادىالغردقة
ز
ناجح40مم38ممم0مم38م77احمد تامر محمد سمي  احمد حسن الزلباب

ناجح40مم40ممم0مم40م71عبد الرحمن عبد النارص احمد ربيع4899فصول الغردقة الدولية اعدادىالغردقة

يف فاروق اسماعيل4900فصول الغردقة الدولية اعدادىالغردقة ناجح40مم40ممم0مم40م71مازن شر

ناجح40مم40ممم0مم40م73اية نبيل سعيد يوسف الصباغ4901فصول الغردقة الدولية اعدادىالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م73ريتاج عبد النارص احمد ربيع4902فصول الغردقة الدولية اعدادىالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م74شذا عبد النارص احمد ربيع4903فصول الغردقة الدولية اعدادىالغردقة

ناجح40مم37ممم0مم35م76اليجا محمد مفوايون مفوايون4904سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م77رضوان وليد محمد عالء الدين4905سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ز محمد حسن4906سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة ناجح40مم38ممم0مم40م77رمزى الحسي 

ناجح40مم40ممم0مم40م76ساهر عادل الحسينز حسن4907سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم38ممم0مم40م80كريم عاصم عىلي مسعود4908سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م69مصطفز محمود صديق ابراهيم4909سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م79معاذ حجاج مبارك حسن4910سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

 جوده4911سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة
ر
ناجح40مم40ممم0مم40م77مينا مجدى صدق

ناجح40مم38ممم0مم40م80يوسف محمد السعيد محمد عيش4912سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم38ممم0مم40م76جنز خالد حامد عبد الجيد4913سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م76جويس ايهاب انور صادق4914سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م78دانيال عادل بولس مكاريوس4915سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة



ناجح40مم38ممم0مم40م78رانا عىل عبد الرازق عىل4916سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم38ممم0مم40م79ساره محمود محمد محمود وهيب4917سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم31ممم0مم39م77سلم عبد الحكيم زىك محمد4918سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم39م77سلم عيد احمد عبد المقصود4919سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م79فرح اسالم فكرى احمد4920سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم38ممم0مم40م73مريم محمود محمد محمود4921سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م75ملك رضا محمد يح4922سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم38ممم0مم40م71نورجيهان مصطفز هاشم محمد4923سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م77هاجر محمود محمد محمود4924سمارت سينر الخاصة لغات دبلومة امريكية االعداديةالغردقة

ز عىل احمد4925فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة ناجح40مم40ممم0مم36م78انس احمد حسي 

ناجح40مم38ممم0مم40م80بيشوي ايهاب بركات استمالك وهبه4926فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم39م80ثروت ايمن شوت ونيس يواقيم4927فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

ناجح40مم36ممم0مم38م78حمزه محمد احمد طه محمد4928فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

ز4929فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة ناجح40مم38ممم0مم39م80سيف الدين السيد محمد محمد الشي 

ناجح40مم40ممم0مم40م80عبد الرحمن حاتم عبد الرحمن محمد السيد4930فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم38م80فادى نبيل سمي  ابراهيم خليل4931فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

لس ايليا عزيز فهم4932فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة ناجح40مم40ممم0مم37م80كي 

ناجح40مم36ممم0مم40م79مروان ساىم عبد النارص حماده4933فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م80يوسف ساىم حارص عجاينى4934فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم39م79يوسف صموئيل عازر فهم4935فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

ف محمد الجناينز محمود4936فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة ناجح40مم38ممم0مم37م77اسيل اشر

ى4937فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة ناجح40مم31ممم0مم38م65جاسمن اوسامة محمود احمد الزكي 

ناجح40مم36ممم0مم40م80جنا حامد شاكر حامد عبده4938فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

ناجح40مم38ممم0مم40م79سلم محمد عبد الحميد محمد عثمان4939فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

ين4940فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة ز شر يفه عادل حسي  ناجح40مم38ممم0مم37م79شر

ناجح40مم40ممم0مم40م79كارين وجدى فرج جرس4941فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

ناجح40مم40ممم0مم40م80هيالنه حمدي يوسف حنا4942فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة

ي تمي  مجلع رزق4943فصول صن رايز الدولية االعداديةالغردقة
ز
ناجح40مم40ممم0مم38م75هيالنه هاب

ناجحممم40ممم0مم39م80ابراهيم ياش محمد الحسينز حماد4944فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز السيد اسماعيل غرابه4945فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجحممم40ممم0مم39م77.5ادم حسي 

ناجحممم36ممم0مم35م70ادم محمد محمد سامح4946فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم36ممم0مم40م76ادهم محمود حامد محمود4947فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م77اريك فؤاد انطون قشوع4948فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

4949فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
ق  مالك فيكتور وديع مرسر

ز
ناجحممم40ممم0مم37م80انطوب

ناجحممم40ممم0مم34م76بكر احمد عبد المقصود احمد4950فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م79توماس مدحت فؤاد جاد الكريم حبىسر4951فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم36ممم0مم40م80راىم عىل عبدهللا محمود عقده4952فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة



ناجحممم40ممم0مم39م79سيف الدين احمد حسنز عيىس4953فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ز يونس4954فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجحممم36ممم0مم39م79عمر خالد فاروق امي 

ناجحممم40ممم0مم40م79عمر كريم عىل عبد الحميد جمعه4955فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم39م78مازن صبح عبدهللا شبل الشاذىل4956فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم39م76محمد ايمن محمد فياض4957فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم36ممم0مم40م73.5نزار امي  احمد السيد عبدالوهاب4958فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

يف مصطفز عبد الحميد حجازي4959فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجحممم40ممم0مم40م75يحن  شر

ى موس4960فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجحممم40ممم0مم37م74يوسف اسامه برسر

ناجحممم40ممم0مم40م79يوسف توفيق حمدى توفيق عبدالعزيز4961فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م74يوسف طارق محمد احسان عباس حلم4962فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م78اميىل عماد فاروق يوسف4963فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ال محمد ندا حبيب ندا4964فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجحممم40ممم0مم40م79بي 

ناجحممم36ممم0مم40م80تفر جمال فهم السيد الزيدى4965فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم36ممم0مم30م74جميلة كمال عبد الخالق محمد4966فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م72جويل سامر سمي  جورج عيىس4967فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم38ممم0مم40م75.5ريتا طلعت فتح زىك4968فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم38م74ساندرا سعد رزق باسيىل جرجس4969فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ف الدين4970فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجحممم40ممم0مم40م80صوفيا محمد احمد شر

ناجحممم40ممم0مم39م78عاليا ايمن احمد محمد4971فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م56عاليا محمد جاد صديق4972فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م79.5فرح سمي  صابر سيد ابو المجد4973فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م73فرحه كمال يوسف مرس محمد4974فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م77فريده هشام محمد احمد طه4975فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

لس4976فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجحممم40ممم0مم40م78قمر بيشوى توفيق كي 

 عاطف رشدى4977فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة
ز
ناجحممم40ممم0مم39م77ماريا هاب

ناجحممم40ممم0مم40م74.5مريم محمد احمد عبد الكريم عارف4978فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

قاوى4979فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة ناجحممم40ممم0مم40م80ملك عالء سيد محمد الرسر

ناجحممم40ممم0مم40م80ملك محمد ابراهيم عبد التواب4980فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م76منه هللا طارق فاروق احمد4981فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م76نادين عماد الدين محمد حفنز4982فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم38م71هنا سعد محمود محمد هليل4983فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م80هيدرا كرم زينهم عىلي4984فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

ناجحممم40ممم0مم40م80يوفانا وائل فيليب تادرس4985فصول صناع الحياة الدولية الخاصة لغات االعداديةالغردقة

كةسفاجا ناجح43.5343313173020160.5181840191840ابراهيم عصام الدين احمد4986الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح62303418123026182181840192040ابوالمجد اكراىم ابوالمجد احمد4987الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح70473829275631.5242.5181840191840احمد ابراهيم فؤاد ابراهيم4988الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز يوسف4989الزهور األعدادية المشير ناجح44322518153320154181833191640احمد الجميل حسي 



كةسفاجا ناجح6331328.521.53025181181840191640احمد ايمن احمد ابراهيم4990الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز4991الزهور األعدادية المشير ناجح63.530389213027188.5181840191640احمد ايمن سعيد امي 

كةسفاجا ناجح66323919.51938.523.5199181840191940احمد سيد عبد الحميد احمد4992الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز4993الزهور األعدادية المشير ناجح67.5443618173520202.5181840191540احمد شاذىل احمد حسي 

كةسفاجا ناجح78.5554029.52958.540272181840191740احمد عصام احمد محمد4994الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز4995الزهور األعدادية المشير ناجح40.5352618123023154.5181840191640احمد عىل شاكر حسي 

كةسفاجا ناجح74493925.52045.537244.5181840191940احمد كمال ابو المجد اسماعيل4996الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح7351401822.540.533237.5181840191840احمد محمود عفيفز يوسف4997الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح57303515153020172181827192040ادهم ايهاب سعد احمد4998الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح61433719.51938.528.5208181840192040ادهم محمد اسماعيل عبدالقادر4999الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح55302113.51831.531.5169161640192040ادهم مصطفز ابراهيم محمد5000الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح61.543278.521.53027.5189181840191940اسالم رافت عبد الحميد محمد5001الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح71.5553625.53055.538256181840191540بالل محمد رجب عباس5002الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح59302227235034.5195.5181840191840جورج صليب كمال لبيب5003الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74533929.53059.536261.5181840191940جورج عيىس لطفز زخارى5004الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74484029285740259181840191940جورج فيكتور فؤاد خليل5005الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72383825.52550.536.5235181840192040جورج مسامح موسي شاكر5006الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72604030306040272181840191940جورج وائل عادل نض5007الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز5008الزهور األعدادية المشير ز حجازى يونس حسي  دور ثان56142012.52436.532158.5181835192040حسي 

كةسفاجا ز سامح عبد القادر جاد5009الزهور األعدادية المشير دور ثان5318239.52736.535165.5181840191740حسي 

كةسفاجا ناجح74514029.52958.540263.5181840191740خالد عرفه عبد السالم اسماعيل5010الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح64.5563015153024204.5181838191140خالد محمد بركات محمود5011الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان58172325275234.5184.5181840191940رفعت جرجس رفعت ساىم5012الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح63493821.52950.538.5239181840191840رياض محمود محمد احمد5013الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح66343726305631.5224.5181840192040زياد حسن عىل حسن5014الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح70303827295632.5226.5181840191840زياد عصام فرج حامد5015الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان69202528.53058.531.5204181840191940سعيد احمد سعد عبد اللطيف5016الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح63483228.53058.539240.5181840191840ضياء الدين محمد عبد اللطيف حسن5017الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح633520.520.52949.520.5188.5181840191840عادل شعبان حسن محمد5018الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا  عبد التواب5019الزهور األعدادية المشير
ز
دور ثان25.5116151530173.5181837191540عبد الرحمن احمد حساب

كةسفاجا  مبارك5020الزهور األعدادية المشير
ر
ناجح75584029.53059.540272.5181840191840عبد الرحمن احمد دسوق

كةسفاجا دور ثان40192218.523.54220143181840191640عبد الرحمن رمضان ابو بكر ابو الوفا5021الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح68393216.52945.534.5219181840191740عبد الرحمن عالء غريب محمود5022الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز5023الزهور األعدادية المشير ز عبد هللا ياسي  ناجح713434.523285132.5223181840192040عبد الرحمن ياسي 

كةسفاجا ز5024الزهور األعدادية المشير ناجح74564029.52958.539267.5181840192040عبد الرحيم حسنز مبارك حسي 

كةسفاجا  محمد5025الزهور األعدادية المشير
ز
ناجح74544029.53059.537264.5181840192040عبد هللا رفاىع جيالب

كةسفاجا ناجح67.5533830306039257.5181840191840عبد هللا صالح الدين عبد الوهاب عبد هللا5026الزهور األعدادية المشير



كةسفاجا ناجح72483729.53059.539.5256181840191440عبد هللا طارق حسن حسن5027الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان43.54321.51317309.5147.5181840192040عبد هللا محمد سعد محمد احمد5028الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان403320512176.5116.5181840191840عبد هللا محمد فؤاد محمد5029الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان40341149137.5105.5181840191740عبدالرحمن اسماعيل خلف اسماعيل5030الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ف محمد ابراهيم5031الزهور األعدادية المشير ناجح70.5443918.51735.537.5226.5181837191840عبدالرحمن اشر

كةسفاجا ناجح70.5463619203930.5222181840191940عىلي محمد عىلي محمد5032الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ف عمر نجم محمد5033الزهور األعدادية المشير دور ثان513825610165135181840191740عمر اشر

كةسفاجا ز5034الزهور األعدادية المشير ناجح73543926.53056.540262.5181840191840عمر عيد حامد حسي 

كةسفاجا ناجح74543828255337256181840191840فهد صالح ابو الحسن محمد5035الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان5442316121811.5156.5181840191740كريم راوي محمود احمد5036الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ف بطرس عبيد5037الزهور األعدادية المشير لس اشر ناجح74513829275636.5255.5181840191840كي 

كةسفاجا لس ماجد لطفز بساىل5038الزهور األعدادية المشير ناجح7346383024.554.536.5248181840191940كي 

كةسفاجا ناجح75573828.52250.535255.5181840192040محمد ابراهيم محمد بخيت5039الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح70583729285728.5250.5181840191940محمد احمد ابراهيم طه5040الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان58522610112112169181840191940محمد الباقر محمد يوسف ابراهيم5041الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان31.518201041411.595181840192040محمد ايوب عبدالمقصود محمود5042الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح57413029.51746.523.5198181840191840محمد حمادة محمود حسن5043الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح77604030306040277161640192040محمد خالد صالح هاشم5044الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72583929285738.5264.5161640191940محمد رافت كامل محمد5045الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان242124.582102099.5161637191840محمد رمضان محمود عىل5046الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان4632341531822.5152.5181840191840محمد سعد سالمة المشهور ابو السعود5047الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح66373720173728205181840191440محمد سالمه مغربى محمد5048الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح68503623275031.5235.5181840191840محمد صابر عىل سليمان5049الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز5050الزهور األعدادية المشير  حسي 
دور ثان4030211652120132181840191840محمد صالح عبد الراضز

كةسفاجا ناجح57343226123828.5189.5181840191840محمد عارف محمد عىل5051الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح54363027.52653.525.5199181840191440محمد عبدهللا محمد الصغي 5052الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان43.53834.51141521.5152.5181840191940محمد عبيد حسن ابراهيم5053الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74594030295935.5267.5181840191840محمد عرفات محمد خليفه5054الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح55343618123032187161640191740محمد محمود عطيتو عبيد5055الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح71543930295940263181840191840محمد مصطفز محمد عباس5056الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74563929305940268161640191840محمد نارص شحات رشوان5057الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح58583630245428234181838191540محمد ياش فيصل ابو المعاط5058الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان404211.517133026.5150181840192040محمود عادل فوزى حسان5059الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح5530261828.546.528185.5181829191940محمود عبد الباسط كمال احمد5060الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان4122221141520120181840191940محمود محمد عبد الوهاب احمد5061الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح61302722305231.5201.5181840191740محمود محمد يوسف احمد5062الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ي يوسف5063الزهور األعدادية المشير
ناجح62443924305439238181840192040مروان احمد عبدالراضز



كةسفاجا  سعد االمي  مبارك5064الزهور األعدادية المشير
ناجح79.5584030306040277.5181840191840مصطفز

كةسفاجا ناجح67572026275335232181840191940مصطفز عبده رشيدى محمود5065الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح58452922264829209181840191840مصطفز نشأت محمد مصطفز5066الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح5630272722.549.527189.5181840192040مكارى راىم جرجس سعد5067الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان71193125305535.5211.5161640191840مهاب رمضان رفاىع جوده5068الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح54353724295326205181840191840مؤمن عربى احمد عىل5069الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ف لمىع وهب هللا5070الزهور األعدادية المشير ناجح79.5603930306040278.5181840192040مينا اشر

كةسفاجا ف رشاد عباس5071الزهور األعدادية المشير ناجح545822.529245320207.5181840191940يوسف اشر

كةسفاجا ناجح72603427275434254181840191940يوسف عبد القادر عىل محمد5072الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح57502718183632202181840191740يوسف محمد عبده محمد5073الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان404581482227142181840191740يوسف محمد عطيتو عبيد5074الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح78.5573930306038272.5181840192040ابرار شعبان سيد احمد5075الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز يوسف5076الزهور األعدادية المشير ناجح65402611.518.53023184181840191840اشاء سعد حسي 

كةسفاجا دور ثان43.530106396.599181840191840اشاء عبدالفتاح محمود متوىل5077الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح57.5382817133023.5177181840191740اسماء عبد الحليم عىلي محمد5078الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح79.5304030306040249.5181840191740االء حسن عباس سعيد5079الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان553020.5891725.5148181840191940االء فوزى حسن عثمان5080الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72533929285736257181838192040االء فوزى محمد احمد5081الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان623621.51392220161.5181840192040امنيه احمد عطيه فؤاد5082الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح75543730306040266181838191740ايمان عبد الكريم سعيد يوسف5083الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح75553829305937.5264.5181840191840ايه طه صالح يوسف5085الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا  مغربى عبيد5086الزهور األعدادية المشير
دور ثان5115201382140147181840192040تسابيح عبد الغنز

كةسفاجا ناجح78.5563930306040273.5181840191840تسبيح خالد محمد الراوى5087الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح71594030285839267181840192040تسنيم عبد النارص محمد احمد5088الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح66423626234933226181840191940تسنيم مصطفز كمال عيىس5089الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان543061071710.5117.5181840191140حبيبه رمضان عبد المريد حسن5090الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74.554362823.551.536.5252.5181840191740حبيبه عبد الحليم محمد عبد هللا5091الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح75604029305936.5270.5181840191940حبيبه عبد النارص شعبان سيد احمد خفاىحى5092الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح75573829305938267181840191940حبيبه عبد الوهاب احمد محمدين5093الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح75533020193932.5229.5181840192040حبيبه محمد احمد محمد5094الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان6639341181939197181840192040حال عبد النعيم فهم فؤاد5095الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز ابراهيم صالح سالمان5096الزهور األعدادية المشير ناجح78504029305940267181840191940حني 

كةسفاجا ز ابراهيم محمد ابراهيم5097الزهور األعدادية المشير ناجح684623.517254229208.5181840191740حني 

كةسفاجا ز ايمن محمد شحات مرسال5098الزهور األعدادية المشير ناجح76543830306036.5264.5181838191940حني 

كةسفاجا ز نض الدين فؤاد حمد هللا5099الزهور األعدادية المشير ناجح72433427.52552.528.5230181840191740حني 

كةسفاجا ناجح733121.525.51944.521191181840191840دنيا فرج السيد احمد5100الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا  مضى5101الزهور األعدادية المشير
ر
ناجح63.5392320274727.5200181840191940دينا بدر شوق



كةسفاجا ناجح653021.517.51835.521173181840191940دينا سعد محمد محمد5102الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74564030285840268181840191640دينا عالء حسن محمد5103الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح65332029225125194181838191940دينا محمد عبد الراضز احمد5104الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا يل محمد عىل5105الزهور األعدادية المشير دور ثان66.53024.51392220163181840191940رحاب جيى

كةسفاجا ناجح63472627194620.5202.5181840192040رحمة الشاذىل محمد خضارى5106الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح744537.527.52956.530243181840182040رحمه احمد عىل احمد حسن5107الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان3174171330375181840192040رقيه محمد فرج شحتو5108الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان62.5222726103613160.5181840192040رقيه محمد كمال عيىس5109الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72.5563428.53058.533254181840192040روان احمد رمضان محمد5110الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح683027.519163522182.5181840192040روان انور ابراهيم جماز5111الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان54172024164020151181840192040روان تاج عىل احمد اسماعيل5112الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح56382728.52351.537209.5181840192040روان فتح حسن ابراهيم5113الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح69443829.53059.539249.5181840192040رويدا طارق محمد عثمان5114الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح59302024224634.5189.5181840192040رؤى سيد محمد مبارك5115الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا 5116الزهور األعدادية المشير
ز
ناجح68.53426.527.52754.538221.5181838192040ري  هام جابر عبيد الجيالب

كةسفاجا ف احمد مصطفز5117الزهور األعدادية المشير ناجح76604030306040276181840192040زينب اشر

كةسفاجا ناجح754536.530285840254.5181840192040ساره جالل احمد محمد5118الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ى عبده خليل5119الزهور األعدادية المشير ناجح79604030306039278181840192040ساره خضز

كةسفاجا ناجح65443127.53057.538235.5181837192040ساره سيدى احمد ابو الحسن5120الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72553629295840261181840192040ساره شنوده نادر حنا5121الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا  محمد5122الزهور األعدادية المشير
ر
ناجح76.55737.526.53056.536.5264181840192040ساره صالح الدسوق

كةسفاجا ناجح633634.524.52448.535217181840192040ساره كمال محمد عىلي5123الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح605224.525.51540.537214181840192040ساره محمد عىل مصطفز5124الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح75.56031.529.525.55540262181840192040ساىل عطا عبد الحميد عدب5125الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز فهم فؤاد5126الزهور األعدادية المشير ناجح77.5554028305840270.5181840192040سلسبيل امي 

كةسفاجا ناجح623436.528.52351.539223181840192040سلم منتض ابو المعاط محمد5127الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح60444029265539238181840192040سما عمر عبد المجيد عمر5128الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح73.5563830306038265.5181837192040سماح ايمن عبد الوهاب محمود5129الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72.5604030306037269.5181840192040سندس محمد النوبى محمد5130الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح64.55136.530285838248181840192040سندس محمد سيد عكاشه5131الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح643636.530285836230.5181835192040سيلفانا ايوب فرنسيس بشي 5132الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ف بشي  احمد5133الزهور األعدادية المشير ناجح67.53635.519214021200181840192040شهد اشر

كةسفاجا ناجح68553825305534.5250.5181840192040شهد طارق عبدالعزيز عىل5134الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح715635.529.52554.538.5255.5181840192040شهد عبد ربه عىل يوسف5135الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح57.55236.521194036222181840192040شهد عوض بغدادى عبد الراضز5136الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح714836.528305839252.5181840192040شهد مجدى جاد عثمان5137الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح66.54037.525255030224181840192040شهد محمد ابوالسعود عباس5138الزهور األعدادية المشير



كةسفاجا ناجح73303728245228220181840192040شهد نض محمد عىل5139الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح61.54633.529245328.5222.5181840192040شيماء عبد الحليم عىلي محمد5140الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح75.5603930306040274.5181840192040عزه محمود عامر احمد5141الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان511835.517173427165.5181840192040علياء احمد عىل محمد سالمه5142الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز5143الزهور األعدادية المشير ناجح51363511.52031.523.5177181840192040فاطمه حجاج بربرى حسي 

كةسفاجا دور ثان41.52233318.521.521139181840192040فاطمه عبد النارص عطا حامد5144الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز جالل5145الزهور األعدادية المشير ناجح71.5423918.526.54533.5231181840192040فاطمه عالء حسي 

كةسفاجا  محمد محمود5146الزهور األعدادية المشير
ز
ناجح71.5564028305837.5263181840192040فاطمه هاب

كةسفاجا ناجح54.5374023224533209.5181840192040فرحة عىل عبدالعزيز بطران5147الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا  لبيب5148الزهور األعدادية المشير
ر
 صدق

ز
ينا روماب ناجح74.5494030255534252.5181840192040في 

كةسفاجا ناجح633737.527.523.55133221.5181840192040فيوال عماد عيىس سعد5149الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76563928295738266181840192040كرستينا ايمن نعيم فارس5150الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا مينا ممدوح نور سمعان5151الزهور األعدادية المشير ناجح66.5333929305937234.5181840192040كي 

كةسفاجا ناجح74.5564030306040270.5181840192040ماىحى عماد القمص ميخائيل5152الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76.5604030306040276.5181840192040مارتينا ميالد موس عزيز5153الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز مرقس5154الزهور األعدادية المشير ز رؤوف سيفي  ناجح79604029305940278181840192040مارلي 

كةسفاجا ناجح70.5363626295529.5227181840192040مارينا عادل نبيل عجيب قسطنحى5155الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح79.5604030306038277.5181840192040مروه محمود عىل محمد5156الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح77.5494029305929254.5181840192040مريم جرجس صبح جرجس5157الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ى وهيب ابو بكر5158الزهور األعدادية المشير ناجح72.5373930295937244.5181840192040مريم خي 

كةسفاجا ناجح76.5464029305939260.5181840192040ملك عنير ربيىع احمد5159الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72.5553723305331.5249181840192040ملك محمد عباس عبدالرحمن5160الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح75594030306038272181840192040ملك مصطفز عبد الستار حسن5161الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح5730291626.542.520178.5181840192040منار محمد احمد عىل ابراهيم5162الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح71.5383729305936241.5181840192040منه ابراهيم يوسف ابراهيم5163الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز احمد5164الزهور األعدادية المشير دور ثان4111259213021128181840192040منه هللا السيد امي 

كةسفاجا ناجح73.5463530306034.5249181840192040منه هللا الضبع شحاته عوض5165الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح68.552372927.556.534.5248.5181840192040منه هللا محمد محمود طايع5166الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح71.5353525285337231.5181840192040منز حمدى عبد اللطيف عطيه5167الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح73.5424021295037242.5181840192040ىم عىل عبد اللطيف محمد5168الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح71.5543928305831.5254181840192040ىم محمد حامد عطيه5169الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76604030306040276181840192040ميار الشحات فوزى محمود القطب5170الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ف محمد طايع5171الزهور األعدادية المشير ناجح79.5604029.53059.540279181840192040نادين اشر

كةسفاجا ي عطية أبو عيطة5172الزهور األعدادية المشير
ز
ناجح72.5562223.52447.530.5228.5181840192040نانىسي روماب

كةسفاجا ناجح73522023.52144.528.5218181840192040ندا احمد محمد محمدعىل5173الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح80594028305840277181840192040ندا محمد عىل محمد5174الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72573329255430246181840192040ندى عيىس هباش عيىس5175الزهور األعدادية المشير



كةسفاجا ز5176الزهور األعدادية المشير  احمد حسي 
ز
دور ثان57.5501219163523177.5181840192040ندى هاب

كةسفاجا ناجح5835261120.531.522172.5181840192040نورهان محمد حمدتو عبدالكريم5177الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح59.5403224234728.5207181840192040نورهان يح ضاىح عبادى5178الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز نعيم مرقس مينا5179الزهور األعدادية المشير دور ثان48222020204023.5153.5181840192040نيفي 

كةسفاجا ناجح71.5593929.53059.539268181840192040هاجر احمد محمود احمد5180الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح79.5604030306040279.5181840192040يارا سيمون عياد سويحه5181الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ز5182الزهور األعدادية المشير ز محمد عبد الجليل حساني  ناجح7158323028.558.532.5252181840192040ياسمي 

كةسفاجا ناجح73573530306040265181840192040يوستينا مسعد جرجس حليم5183الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74603530306038267181840192040يوليانه امي  بهجت ابراهيم5184الزهور األعدادية المشير

كةسفاجا ناجح40403612183032178202040191940ابانوب عالء جرجس حليم5185عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح73564021274838255202040171840احمد ابوالحسن الجالس ابوالحمد5186عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح59302515153020164202040182040احمد اسماعيل ضاىح محمود5187عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ف محمد محمد5188عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح77604030306040277202040181840احمد اشر

كةسفاجا ناجح58333622.524.54733207202037141440احمد شاذىل احمد محمد اسماعيل5189عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح69403726.52652.535.5234202040182040احمد عادل محمد اسماعيل5190عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74.5553230306038.5260202040182040احمد عبدهللا فهيم حسن5191عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح50433424285232.5211.5202040202040احمد عزالدين يوسف محمد5192عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح62393926295529224202040182040احمد عصام عبد الرحمن عطا5193عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح52.5452828255327205.5202040182040احمد عطيتو عبدالحميد فاوى5194عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح61.547351919.538.529211202040182040احمد عمرو محمد الراوى5195عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح55.554361825.543.529218202040182040احمد محمد الراوى مرس5196عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح59433324153929203202040182040احمد محمد كمال محمد احمد5197عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان40163015163125.5142.5202040161840امي  ابراهيم سالم حسن احمد5198عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح67534028305836254202040192040أحمد عبيد أحمد مصطفز سليمان5199عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح40302318123031154202040182040أدهم شحاته حامد شحاته بدر5200عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح60482915213624197202040182040آدم احمد محمود محمد ابوبكر5201عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ز5202عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح70.5463830306036.5251202040202040بالل محمود عىل حسي 

كةسفاجا ز سيد رفاىع حسان5203عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح63.5423630265631.5229202040182040حسي 

كةسفاجا ناجح44313020173731173202040182040حيدر محمود احمد عبد العزيز5204عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان40122618153327.5138.5202040182040خالد عبد النارص عبد الاله احمد5205عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح77553928305840269202040182040زياد يرسي محمود طه5206عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان42.583323214425152.5202040182040سامح محمد مبارك احمد5207عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان5022216152120134202040182040ساىم سيد عنير عبد المجيد5208عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74442825214626218202040182040سيف الدين اسالم فاروق محمد خليفة5209عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا يف عالء الدين حجاىحى احمد عىل5210عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح69433522214325.5215.5202040182040شر

كةسفاجا ناجح6953362825.553.534.5246202040182040صالح الدين محمد عبد الغنز عبد الرحمن5211عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح68.5493626.52046.531.5231.5202040182040طارق محمد محمود محمد5212عمرو بن العاص االعدادية المشير



كةسفاجا دور ثان5450334.510.51522174202040182040عبد الرحمن ابراهيم عمر حسن5213عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان5318254.5913.520129.5202040182040عبد الرحمن احمد جاد الرب احمد5214عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان5348334.5913.520167.5202038182040عبد الرحمن ايمن رمضان ابو الحجاج5215عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح64443927275435236202040182040عبد الرحمن عبد الحميد مبارك عىل5216عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح65.5383826214735223.5202040182040عبد الرحمن محمد عبدالقادر عوينة5217عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76404027275436246202040182040عبد الرحمن محمد محمود احمد حسن5218عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح53323921204120.5185.5202040182040عبد الرحمن محمود اسماعيل عبد هللا5219عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا وك5220عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح52504025244922.5213.5202040182040عبد الرحمن نارص نياظ عيد ميى

كةسفاجا ناجح44.5303620103024164.5202040182040عبد الرحيم سيد عبد الرحيم عبد الغفار5221عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ز5222عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح62.539382418.542.530.5212.5202037182040عبد العزيز الشاذىل عبد العزيز حساني 

كةسفاجا ناجح42303020153520157202040182040عبد هللا ابراهيم احمد محمود5223عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان4944337.5613.520159.5202035182040عبدهللا ممدوح ابو الحسن احمد5224عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح55322919113021167202040182040عز الدين عمار عىل عبد هللا5225عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح67312516143022175202040182040عصام عالء عبد الراضز حسن5226عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح54.5402719193823.5183202040182040عىل احمد سعيد ثابت5227عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح4731372193020165202040182040عمار رجب احمد سيد5228عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ز5229عمرو بن العاص االعدادية المشير دور ثان49.572816143020.5135202040182040عمر عالء محمود حسي 

كةسفاجا ناجح77503825305536256202040182040عمر محمود عبدالمجيد محمد5230عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح69.5453123194225.5213202040182040عمرو عالءالدين نض سنارى5231عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان493012.57152220133.5202040182040فاروق محمد فاروق محمد5232عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا لس ايمن سمي  عبد الملك5233عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح62463320234338222202040182040كي 

كةسفاجا لس عادل عجيب نصيف5234عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح76453926285434248202040182040كي 

كةسفاجا لس عبده رزيق عبدربه5235عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح67.54120.515233835202202040182040كي 

كةسفاجا 5236عمرو بن العاص االعدادية المشير
ر
دور ثان553327812.520.525.5161202040182040مازن فوزى محمود دسوق

كةسفاجا دور ثان4730109213022139202032182040محمد احمد ابوالمجد بدوى5237عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح80584030306040278202040182040محمد احمد عبد الوهاب عبد الرازق5238عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح79593526305638.5267.5202040182040محمد احمد عبدالوهاب عىل5239عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ف محمداحمد عثمان5240عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح7457392324.547.535.5253202040182040محمد اشر

كةسفاجا دور ثان61.54291282020152.5202040182040محمد الحسن احمد سيد5241عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح79554030306040274202040202040محمد حمدى صالح محمد5242عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا 5243عمرو بن العاص االعدادية المشير
ز
ناجح77.5383726.53056.538247202040182040محمد شاكر سيد حساب

كةسفاجا ناجح7130206.523.53034185202040182040محمد طه عبدالفتاح عبدالهادى5244عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74433629.52554.533.5241202040182040محمد عادل سيف الدين ابراهيم5245عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان5340201915344151202040182040محمد عبد النارص حجاج عىل5246عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74503828245236.5250.5202040182040محمد عبدهللا محمد صالح الدين5247عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان55.5341020103021.5151202040182040محمد كمال محمد مصيلح5248عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74543930295937263202040182040محمد مصطفز السواق اسماعيل5249عمرو بن العاص االعدادية المشير



كةسفاجا ناجح74413222.52143.531221.5202040182040محمود احمد يوسف محمد فراج5250عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ف عبد الغنز عبد هللا5251عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح77584030306039274202040182040محمود اشر

كةسفاجا ناجح66453128255333228202040182040محمود سيد عبدالرحيم محمود5252عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74503711203130.5222.5202040182040محمود صالح عىل حسن5253عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76473021234426.5223.5202040182040محمود محمد غزاىل محمد5254عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح57382015153023.5168.5202040182040محمود محمد محمود قليىع5255عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا  صالح نور الدين5256عمرو بن العاص االعدادية المشير
ز
ناجح78483730306040263202040182040محمود هاب

كةسفاجا ناجح73563829.53059.538264.5202040182040محمود يوسف محمد خليفة5257عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح6733245253020174202040182040مصطفز احمد بكرى محمد5258عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح7147342220.542.521.5216202040182040مصطفز عبد الصمد محمد شهاب5259عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح75523825.53055.539259.5202040182040مصطفز عبد الكريم محمود ابراهيم5260عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان69383215.525.54112192202040182040مصطفز محمد احمد محمود5261عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان6211293273021153202040182040مصطفز يوسف عمر عبد  الجيد5262عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان68213115193422.5176.5202040182040مكاريوس جرجس معوض جرجس5263عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان55172319163510.5140.5202040182040مكاريوس عاطف عجيب نصيف5264عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح7033383027.557.521.5220202040182040وليد مهران محمد محمد5265عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا  العبد5266عمرو بن العاص االعدادية المشير
ز
ناجح62302423234622184202040182040ياش ابو العباس السوداب

كةسفاجا دور ثان65192211.518.53013149202040182040يوسف احمد كمال احمد5267عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74413411.519.53124204202040182040يوسف احمد يوسف احمد5268عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76534028.53058.540267.5202040182040يوسف خالد يوسف سليمان5269عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76593929305940273202040182040يوسف سيد عنير حنفز5270عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح77474030306040264202040182040يوسف شاذىل نضهللا عبد المجيد5271عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح65313616.52743.534209.5202040182040يوسف عصمت ابراهيم محمد5272عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان7030267233013169202040182040يوسف ماهر محمد عيد5273عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح73484022.52749.532242.5202040182040يوسف محمد حسن اسماعيل5274عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74513930306037261202040182040يوسف مصطفز السواق اسماعيل5275عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76574029295836267202040182040ابتهال خالد محمد الحادى عمر5276عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ف اسماعيل احمد5277عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح54312015153024.5159.5202040182040اروى اشر

كةسفاجا ناجح70413721.52445.532.5226202040182040اشاء احمد حسن محمد5278عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح80604030306040280202040182040اشاء احمد عباس محمد5279عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح63414011203124.5199.5202040182040اسماء احمد محمود محمد5280عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان581620416.520.520134.5202040182040اصالة سعيد محمد عبد الغفار5281عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح71393630265628.5230.5202040182040االء ايمن اسماعيل موس5282عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح69463824295338244202040182040اآلء يوسف محمد حفنز5283عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان0202040182040غ0غغغغغالباتول وائل سيد رزق سيف النض5284عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح65303821.53051.530.5215202040182040الزهراء اسامة عبده عىل جمعة5285عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا  هالل5286عمرو بن العاص االعدادية المشير
ز
ناجح65303425.52146.529.5205202040182040امل رمضان جيالب



كةسفاجا ناجح56302025244931.5186.5202040202040امنية احمد فهم احمد5287عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72523430285838254202040202040امنية عبد الباسط محمد عبد الرحيم5288عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح73393530295935.5241.5202040182040اية طلعت محمد عضان5289عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح77583829295839270202040182040اية محمد كامل عبد الرحمن5290عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ز5291عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح64302015153020164202040182040ايمان خالد عىل حسي 

كةسفاجا ناجح74563930265636261202040182040ايمان خالد محمد الحادى5292عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح71553928174538248202040182040ايمان محمود محمد عامر5293عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح77.5523629305934.5259202040182040ايه رجب غريب احمد بخيت5294عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ز محمد5295عمرو بن العاص االعدادية المشير ف حسي  دور ثان42891816349102202040182040إشاء اشر

كةسفاجا دور ثان45.5168612.518.5593202040182040آالء ابراهيم السيد محمد عمار5296عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح77.554402625.551.532255202040182040آيه وائل ذىك بيوىم عبدهللا5297عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76.5444030306040260.5202040182040بسملة محمد عبد القادر محمود5298عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح77.5584029305940274.5202040182040بسمله عماد ابراهيم امام5299عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح68423323244731221202040182040بسنت وليد حمدى خليل5300عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح78533526234926241202040182040جنة محمد عبد العظيم محمد عبد هللا5301عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح77513728255334252202040182040جنز احمد شعبان عبدهللا5302عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح77.5574030306040274.5202040182040جومانة جميل السيد عبد هللا5303عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا 5304عمرو بن العاص االعدادية المشير
ز
ناجح73.5604029305940272.5202040202040جيهان انور محمد قرب

كةسفاجا ناجح63513324275134232202040182040حبيبة احمد حسن عىل5305عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح56.534352417.541.532199202040182040حبيبه جمال احمد عالم5306عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح443721.513173032164.5202040182040حبيبه حاتم ذىك حسان5307عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح79543929.53059.540271.5202040202040حبيبه خالد حسن محمود5308عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح69.5562727.52148.534.5235.5202040182040حبيبه محمد تمام عثمان5309عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74.5604029305940273.5202040182040خلود حماده احمد ابراهيم5310عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح78604030306040278202040182040دنيا جمال مصطفز عىل5311عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72.5594029295839268.5202040182040رتاج محمود عىل بشي 5312عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح68.5483125.52853.536237202040182040رحاب سيد نبيل ابوالقاسم5313عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح61412723184133203202040182040رحمة احمد خليل خوجىل5314عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح72563123.53053.537249.5202040182040رحمة عبد هللا زىك ابو الحمد5315عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح51462417284529195202040182040رحمه انور ابراهيم محمد5316عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76.5523729295837260.5202040182040رحمه يحي محمود جادو صالح5317عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان48301119183727153202040202040رضوى جمال احمد محمد5318عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح78604030306040278202040182040روان سعودى سيد عبد الموىل5319عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح78.5533629305937263.5202040182040روان عادل عبد الموجود مصطفز5320عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح65.5383124285235221.5202040182040روان عالء ابراهيم خليل5321عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان63223618153332186202040182040روضة عمر عىل صادق5322عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح63.5473530194935229.5202040182040رؤى احمد محمد احمد5323عمرو بن العاص االعدادية المشير



كةسفاجا ناجح66.5333528.52048.538221202040182040ريم مجدى ابو المجد رفاىع5324عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ف احمد حسن5325عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح64.5393830306034235.5202040182040سارة اشر

كةسفاجا ناجح67.5553425.52449.538244202040182040سارة خالد ابو القاسم عبد الغفار5326عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح69.5513826295538251.5202040182040سلم خالد ابو القاسم عبد الغفار5327عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح52.530241517.532.522161202040182040سلم شاذىل الراوى سليمان5328عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان40212015183320134202040182040سلوى حسن عبداللطيف عبدالموىل5329عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح65.5543526.52652.537244202040182040سما حمام عبد الحميد احمد حسن5330عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح74.5573525.526.55237255.5202040182040سما محمد صالح هاشم5331عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ز5332عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح80603830306039277202040182040سهيلة أمجد عبد الح أمي 

كةسفاجا 5333عمرو بن العاص االعدادية المشير
ز
ناجح61.5412427174424194.5202040182040شمس حزين سليمان قرب

كةسفاجا دور ثان44.514202711.538.510127202040182040شمس وائل فرج اسماعيل5334عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح79484030306040267202040182040شهد عادل ابراهيم العطار5335عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح73.5533530265635252.5202040182040شهد محمود عطيتو اسماعيل5336عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح71.544332726.553.533235202040182040شهد محمود محمد احمد5337عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح63.5532326295535229.5202040182040شهد وليد ربيع جاد الموىل نضهللا5338عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ين احمد جيى احمد5339عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح77573930306039272202040182040شي 

كةسفاجا دور ثان41121325154025131202040182040فاطمة شعبان عبد الموجود مرس5340عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان6122202824.552.525180.5202040182040فاطمة هشام يوسف عطا5341عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح65493428295732237202040182040فرح محمد صالح محمد5342عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح80573930306039275202040182040فرحة عىل محمود عبد الرحيم5343عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح73593930306040271202040182040لمياء عادل محمود ابو الحمد5344عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا  بليو5345عمرو بن العاص االعدادية المشير
ر
ز دسوق ناجح58.54033.530205021.5203.5202040182040مريم حسي 

كةسفاجا  طايع5346عمرو بن العاص االعدادية المشير
ر
دور ثان40.518524184223.5129202040182040مريم طايع صدق

كةسفاجا ناجح793030.526.529.55640235.5202040182040مريم عادل فرج هللا ابراهيم5347عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح7559393029.559.538.5271202040182040مريم مبارك عطا ابراهيم5348عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح73573330194934.5246.5202040182040مريم ناجح عبد الحليم عبد هللا5349عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح54312827.51542.523.5179202040182040مريم ياش عبده محمد احمد5350عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان4613219.5918.520118.5202040202040ملك رزق سعيد محمد جاد5351عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا  بليو احمد5352عمرو بن العاص االعدادية المشير
ر
دور ثان57.53022139.522.511143202040182040ملك محمود الدسوق

كةسفاجا ناجح79.5604030306039278.5202040182040منة محسن محمد عطا5353عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان45.51613.51742121117202040182040منةهللا احمد يوسف محمد فراج5354عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ز طه محمد سعد5355عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح79604028305840277202040182040منةهللا يسي 

كةسفاجا ناجح74553928305833.5259.5202040182040منه عبد الرحيم محمد الغزاىل5356عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح79604030306039278202040182040منه عبد الرحيم محمود احمد5357عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76543630285836.5260.5202040182040ىم ايمن سيد زايد5358عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ز5359عمرو بن العاص االعدادية المشير ز امي  ناجح79604030306040279202040202040ىم ممدوح حسي 

كةسفاجا  محمود5360عمرو بن العاص االعدادية المشير
ر
ز دسوق نا حسي  ناجح79.5604029305939277.5202040182040مي 



كةسفاجا دور ثان61.53820781512146.5202040182040ميرسة احمد عطاهللا محمد5361عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ف السيد ابراهيم5362عمرو بن العاص االعدادية المشير ناجح65523429305937247202040182040ناريمان اشر

كةسفاجا ز رشاد رشاد احمد احمد عامر5364عمرو بن العاص االعدادية المشير دور ثان53.539132593427.5167202040182040نرمي 

كةسفاجا ناجح75.5583830306039.5271202040182040نورا وليد ابو زيد عبد الفتاح5365عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح76573929295837267202040182040نورهان احمد عبدالحكيم محمد5366عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح6958392217.539.527.5233202040182040نورهان احمد محمد عطيتو5367عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا دور ثان52542098.517.526.5170202040182040نورهان محمود احمد عبادى5368عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح79.5604030306039278.5202040182040هاجر ابراهيم محمد عبد التواب جادهللا5369عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح71532223224536.5227.5202040182040هاجر ابو الحسن احمد داخىل5370عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا ناجح6252332624.550.535232.5202040182040هاجر عبد القادر سيد محمد5371عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا  عبد اللطيف محمد5372عمرو بن العاص االعدادية المشير
ز
دور ثان603033991828169202040182040هنا هاب

كةسفاجا ز سيد الحادى5373عمرو بن العاص االعدادية المشير دور ثان46.552209.511.52128.5168202040182040هويدا حسي 

كةسفاجا ناجح75593629305936265202040182040يارا حمدى احمد محمود5374عمرو بن العاص االعدادية المشير

كةسفاجا  محمد العربى عبد الرحيم عىل5375عمرو بن العاص االعدادية المشير
ز ناجح65552122.52547.522210.5202040182040ياسمي 

دور ثان61.532307152220165.5182040202039اشاء محمد حسنز محمد5376سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان633030.54.56.51120154.5181840202039اسماء جمعه عىلي احمد5377سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان593031.5119.520.55.5146.5182040202039اسماء سعد الدين محمد احمد5378سفاجا للبناتسفاجا

ناجح77554030306036.5268.5181840202039اسماء سيد عبدالكريم محمود5379سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان6319402415399170141840202039اسماء مصلح محمد احمد5380سفاجا للبناتسفاجا

ناجح71.5423826154129221.5142040202039االء عبدالغنز سالمة محمدعبدهللا5381سفاجا للبناتسفاجا

ناجح73514030306032.5256.5182040202039االء عطا هللا حسن احمد5382سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان52302164.510.54117.5181840202039االء محمد سعد احمد5383سفاجا للبناتسفاجا

ناجح72.534392519.544.528.5218.5202040202039الزهراء حمادة رمضان محمد5384سفاجا للبناتسفاجا

ناجح70464020.51535.525.5217202040202039الزهراء عىل كمال مرس5385سفاجا للبناتسفاجا

ي شاذىلي سعيد جويد5386سفاجا للبناتسفاجا
ز
ناجح73473822.52345.536.5240182040202039اماب

ناجح70.55439.529305926.5249.5182040202039امنية هاشم محمد محمد5387سفاجا للبناتسفاجا

ة ابوالقاسم خلف اسماعيل5388سفاجا للبناتسفاجا دور ثان6517342829.557.524197.5181840202039امي 

ناجح6843392418.542.521213.5181840202039انحى محمود يوسف عبدالرحيم5389سفاجا للبناتسفاجا

ناجح724335.52117.538.524.5213.5201840202039ايمان خالد رمضان ابراهيم5390سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان53182056.511.58110.5162040202039ايمان محمد صابر طنطاوى5391سفاجا للبناتسفاجا

ناجح68303628.52553.535222.5182040202039ايمان مصطفز سيد مصطفز5392سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان4022946.510.5788.5182040202039ايناس انور محمد سيد5393سفاجا للبناتسفاجا

ي عبد الموىلي5394سفاجا للبناتسفاجا
ناجح55.5303218183624.5178202040202039ايناس مسعود القاضز

ي احمد5395سفاجا للبناتسفاجا
ر
ف دسوق دور ثان51.5341117.51532.520149201840202039ايه اشر

دور ثان47302010102020137141840202039ايه انور دندراوي حسن5396سفاجا للبناتسفاجا

ناجح61433725.51944.531.5217161840202039ايه خالد رمضان حسن5397سفاجا للبناتسفاجا

ناجح78.5534028275539265.5201840202039ايه فرج هللا سعيد محمد5398سفاجا للبناتسفاجا



ناجح73.5353724.52044.532222201840202039آالء خالد احمد عبدهللا5399سفاجا للبناتسفاجا

ناجح78.5534029.52655.539266141840202039آالء صالح عىل محمد5400سفاجا للبناتسفاجا

5401سفاجا للبناتسفاجا
ز
ناجح78553328235134.5251.5181840202039آالء عبد الرازق عبيد الجيالب

ى يوسف5402سفاجا للبناتسفاجا ناجح74434027224938.5244.5162040202039آية حامد خضز

ناجح61.5302018.51533.522.5167.5141840202039آيه احمد فكرى عبد الرحيم5403سفاجا للبناتسفاجا

ز احمد5404سفاجا للبناتسفاجا ناجح57.5392913.516.53033188.5182040202039آيه عبدالمنعم حسي 

ناجح73544026245039256181840202039آيه محمد قصد هللا جالل5405سفاجا للبناتسفاجا

ناجح74513930306040264181840202039بدور عوض سليمان عوض5406سفاجا للبناتسفاجا

ناجح76594030306040275161840202039تسنيم ابوالحسن عبيد محمد5407سفاجا للبناتسفاجا

ناجح79604029295840277181840202039تسنيم احمد رمضان الراوى5408سفاجا للبناتسفاجا

ناجح73.5462423153820201.5202040202039جيهان عبد النارص اسماعيل احمد5409سفاجا للبناتسفاجا

ناجح71544030164640251181840202039حبيبة سعيد حامد احمد5410سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان42.5301111112212.5118182040202039حبيبة شعبان ابوالحسن احمد5411سفاجا للبناتسفاجا

ز محمد5412سفاجا للبناتسفاجا ناجح6858392628.554.538257.5182040202039حبيبه محمد حسي 

ز5413سفاجا للبناتسفاجا  محمد حسي 
ز
ناجح715333.52620.546.536240121840202039حبيبه هاب

ناجح69353821103138211182040202039حور حسام الدين نض سنارى5414سفاجا للبناتسفاجا

ناجح5533392621.547.533.5208182040202039دنيا عبد الاله توفيق محمود عثمان5415سفاجا للبناتسفاجا

ناجح65.5384025154036219.5182040202039دينا عبدالراضز عبدالرازق حافظ5416سفاجا للبناتسفاجا

ي محمود5417سفاجا للبناتسفاجا ناجح80524030275740269181840202039رحاب حازم وهنى

ناجح54.5303115153027.5173142040202039رحاب رمضان محمد عرابى5418سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان4015989172.583.5162040202039رحمة محمد حسن محمود5419سفاجا للبناتسفاجا

 عبدالنعيم الصغي 5420سفاجا للبناتسفاجا
ز
ناجح56.5403123153823.5189181840202039رحمة هاب

ناجح79.558393025.555.538.5270.5182040202039رحمه محمد جاد الموال عىلي5421سفاجا للبناتسفاجا

ناجح79.5583829255439268.5181840202039رحمه محمد عبد الفتاح احمد5422سفاجا للبناتسفاجا

ناجح65.5392320153536198.5181840202039رحمه نجاح عىلي بدوي5423سفاجا للبناتسفاجا

ناجح74544025184338249202040202039رضوى ابوالحسن سمان احمد5424سفاجا للبناتسفاجا

ناجح72.5493823244739245.5181840202039رضوى عىل خي  طه5425سفاجا للبناتسفاجا

ز محمد5426سفاجا للبناتسفاجا ناجح79.5494028174540253.5142040202039رضوي محمد حسي 

ناجح73473925174240241181840202039رقية محمود عيد بشي 5427سفاجا للبناتسفاجا

ناجح76533429.53059.538260.5202040202039رنا عصام ابراهيم محمود5428سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان31.531961521193.5161840202039رنا مصطفز احمد عبد الحافظ5429سفاجا للبناتسفاجا

ناجح75533728184635246161840202039زهراء عبد العال محمد عامر5430سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان50301223520117181840202039زهره محمود عىل رشيدى5431سفاجا للبناتسفاجا

ناجح74303517.512.53039208161840202039زينب ابراهيم محمد ابراهيم5432سفاجا للبناتسفاجا

ناجح80584029295840276142040202039زينب اكرم ابو الوفا احمد5433سفاجا للبناتسفاجا

ز5434سفاجا للبناتسفاجا ز ابراهيم حسي  ناجح65.5303112183040196.5181840202039زينب حسي 

ناجح65.5312015153032178.5181840202039زينب سيد عبد الغنز عبد اللطيف5435سفاجا للبناتسفاجا



ناجح79584029275638271181840202039زينب عيد جاد الكريم عبد الرحيم5436سفاجا للبناتسفاجا

ناجح59553516183429212202040202039زينب محمود بركه عبيد هللا5437سفاجا للبناتسفاجا

ناجح58.554402829.557.536.5246.5201840202039سارة محمد سعيد احمد5438سفاجا للبناتسفاجا

ي محمد حامد5439سفاجا للبناتسفاجا ناجح73513818203837.5237.5181840202039ساره ابراهيم خضز

ز محمد سعد5440سفاجا للبناتسفاجا ناجح76564029.52655.540267.5181840202039ساره اكرم حسي 

دور ثان5046221562124.5163.5181840202039ساره فراج محمد سالم5441سفاجا للبناتسفاجا

ي5442سفاجا للبناتسفاجا دور ثان56.54020117.518.528.5163.5161840202039ساره فرج هللا زين العابدين صيى

ناجح44.5352011193024.5154142040202039سلم عكرمه حسن مصطفز5443سفاجا للبناتسفاجا

ناجح77563928265433259181840202039سماح محمد عبدالغنز محمد5444سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان554022127.519.524160.5181840202039سمر ايمن ابوالحمد محسن5445سفاجا للبناتسفاجا

ناجح54342011.518.53020158181840202039سمر محمود سيد عمر5446سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان5233204151921.5145.5202040202039سمية محمود سيد عمر5447سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان4436201.534.522126.5201840202039سميه طلعت عبدالحميد احمد5448سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان42.5301212102212118.5181840202039سها عطا جادالرب عمار5449سفاجا للبناتسفاجا

ف محمد عىل5450سفاجا للبناتسفاجا وق اشر دور ثان62163415163120163181840202039شر

وق ربيع سعيد احمد5451سفاجا للبناتسفاجا ناجح61483925214632226181840202039شر

ناجح61303625184330200181840202039شهد احمد سيد محمد5452سفاجا للبناتسفاجا

ف زيان احمد5453سفاجا للبناتسفاجا دور ثان6720351518.533.522177.5181840202039شهد اشر

دور ثان5118231515306.5128.5181840202039شهد كرم عبدالعاط عىل5454سفاجا للبناتسفاجا

ين لطفز سيد احمد5455سفاجا للبناتسفاجا دور ثان5033276152111.5142.5162040202039شي 

دور ثان4418641519592201840202039شيماء ربيع محمد اسماعيل5456سفاجا للبناتسفاجا

ناجح53303118153322169182040202039شيماء محمد رشاد سيد احمد5457سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان48.5211219.51534.510.5126.5182040202039شيماء محمود بكرى برشاوى5458سفاجا للبناتسفاجا

ناجح6636352420.544.529.5211162040202039عال عبد النارص محمد عامر5459سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان28.5155315184.571202040202039علياء السيد محمد احمد5460سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان4814551116487181840202039غادة رجب محمد اسماعيل5461سفاجا للبناتسفاجا

ناجح59333825154026196181840202039فاطمة احمد محمد محمود5462سفاجا للبناتسفاجا

ف سيد حمد هللا5463سفاجا للبناتسفاجا ناجح71462426154124206181840202039فاطمة أشر

ناجح75.540392517.542.535232181840202039فاطمة غريب احمد اسماعيل5464سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان4017771522894162040202039فاطمة مبارك سيد مصطفز5465سفاجا للبناتسفاجا

ناجح7051382526.551.527.5238202040202039فاطمة مبارك محمد ثابت5466سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان51223122153720.5161.5182040202039فرحه عىل محمد اسماعيل5467سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان48212020103012131181840202039مروة سعيد عبد العزيز فرج5468سفاجا للبناتسفاجا

ناجح61323822153729197161840202039مريم ابو الوفا عبد المنعم حسن5469سفاجا للبناتسفاجا

ناجح65303722163821.5191.5182040202039مريم احمد عبدالوهاب خليل5470سفاجا للبناتسفاجا

ناجح75544030306040269181840202039مريم عىل حسن محمد5471سفاجا للبناتسفاجا

ناجح59303226.5935.529185.5162040202039ملك ربيع ابوالحجاج عبدالرحيم5472سفاجا للبناتسفاجا



ناجح59552924153921203202040202039منار سعدي محمد عمر5473سفاجا للبناتسفاجا

ناجح70334027.51845.528216.5161840202039منة هللا شاذىل حسن محمد5474سفاجا للبناتسفاجا

ناجح58332922163820.5178.5202040202039منه عيد شعبان عىل5475سفاجا للبناتسفاجا

ناجح6634252793630.5191.5202040202039منه كارم عاشور محمود5476سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان43.5111217153220118.5182040202039ىم كارم عاشور محمود5477سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان31191016.51531.54.596202040202039ندا حمدي عبادي موافق5478سفاجا للبناتسفاجا

ناجح63303622173924.5192.5141840202039ندى السيد مبارك عبدالغنز5479سفاجا للبناتسفاجا

ز ابوعبيد سليمان5480سفاجا للبناتسفاجا ناجح74533929164539250201840202039ندى حسي 

ناجح59302318153333178181840202039ندى عمر محمد احمد5481سفاجا للبناتسفاجا

ناجح74333825265138234141640202039ندى ممدوح محمود عبد الغفار5482سفاجا للبناتسفاجا

ز شاذىل محمد محمد5483سفاجا للبناتسفاجا ناجح71574022.51537.538243.5161840202039نرمي 

ناجح61403923174031211181840202039نسمه عبيد حسن احمد5484سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان44.530716.513.53020131.5202040202039نور نارص عىل ابراهيم5485سفاجا للبناتسفاجا

ناجح50403215153032184181840202039نورهان أحمد شحات جاد الكريم5486سفاجا للبناتسفاجا

ناجح56372015153020163181840202039نورهان مهدى عىل الضوى5487سفاجا للبناتسفاجا

ناجح76574030306040273142040202039هالة عىل محمد عمر5488سفاجا للبناتسفاجا

دور ثان53202011193028.5151.5182040202039والء محمود عىل احمد5489سفاجا للبناتسفاجا

ز فؤاد فكرى توفيق5490سفاجا للبناتسفاجا ناجح67483726194533230142040202039ياسمي 

ز ابوالحسن فتح عبدالاله5491سفاجا للبناتسفاجا دور ثان401977.53.5116.583.5181840202039ياسمي 

ز احمد جابر احمد5492سفاجا للبناتسفاجا دور ثان42318991820119182040202039ياسمي 

ز محمد احمد محمد5493سفاجا للبناتسفاجا ناجح70424022133528215181840202039ياسمي 

زسفاجا دور ثان170219213020.588.5161640191838ابراهيم خليفة ابراهيم خليفة5494سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح634135.519304928.5217161640182038ابراهيم صالح جمعه جاد الكريم5495سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح68303921.53051.537.5226161640182038ابراهيم صالح مبارك ابوالوفا5496سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان4082610203024.5128.5161640152038احمد ابراهيم عيد عبدالعزيز5497سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح513034.515243927.5182161637182038احمد حمدى دندراوى حسن5498سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان244203273022100161638181838احمد خالد عبد الستار عطيه5499سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ز5500سفاجا االعداديةللبني  دور ثان40831.52303225136.5181840181838احمد خالد عبدالهادى حسي 

زسفاجا ناجح72513919.53049.537.5249161640201838احمد ساىم احمد عباس5501سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان56213711294031185161640182038احمد سعد حسن عىلي5502سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان6520336303625179161640181838احمد شاذىل محمد سيد5503سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان4315348303828158161640202038احمد عادل عبدالننى محمود5504سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح41.53420.520305024170161640202038احمد عبدالحميد نصي  حمدان5505سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح69483922.53052.527235.5161640202038احمد عالء محمد حمدهللا5506سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان4710358293730.5159.5161637202038احمد فهم احمد محمود5507سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان40.511337293629.5150161640181838احمد محمد احمد عرس5508سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح41303011193020.5151.5161640181838احمد محمد عبدالاله احمد5509سفاجا االعداديةللبني 



زسفاجا ناجح4530309213028.5163.5161640181838احمد محمد عبدهللا احمد5510سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان2731306243026.5144.5161640181838احمد محمد عمارى يونس5511سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان3130307233020.5141.5181640202038اسالم ابوبكر شحات حامد5512سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح4330307233028.5161.5181640181238اسالم حسن عبيد شمروخ5513سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح44303716213727175161637182038اسالم عبدهللا رشيد جويد5514سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح4432271522.537.528168.5161640181838اسماعيل عبدهللا رشيد جويد5515سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ز5516سفاجا االعداديةللبني  ز شحات حسي  ناجح4030318223029.5160.5161640132038أحمد حسي 

زسفاجا ناجح4032257283529161181640181838أدهم سعد عمارى يونس5517سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح41322811193025156181840201838بطران خالد عبد العزيز بطران5518سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح76464021214234238161640181838جالل مصطفز جالل بغدادى5519سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح48.5322810.519.53038176.5181640181838حسام حمدى كامل محمود5520سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح62363421264730209181837181838خليل حسن محمد خليل احمد5521سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ز5522سفاجا االعداديةللبني  ناجح40342010203027.5151.5161640202038رمضان محمود خليفة حسي 

زسفاجا ف محمد محمود5523سفاجا االعداديةللبني  دور ثان66163619304932199161640202038زياد اشر

زسفاجا دور ثان52142712273924156161640181838زياد محمود ابو المكارم بشيىلي5524سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان49.5172415213630156.5161638202038زين العابدين كمال ابراهيم محمد5525سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ي احمد عبد الحميد5526سفاجا االعداديةللبني  ناجح63323125305534215161640181838سهيل عبد الننى

زسفاجا يف ناجح احمد اسماعيل5527سفاجا االعداديةللبني  دور ثان40143121214231.5158.5161640162038شر

زسفاجا ناجح67.5523526275330.5238161640201838طارق عىل حربى محمد5528سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان18.572515233829117.5161638141938طالل حمام محمد محمود5529سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا  مصطفز5530سفاجا االعداديةللبني 
ر
ناجح72.5384019203928.5218161640181838طالل مصطفز عبدالباق

زسفاجا ناجح75364018213937.5227.5161637162038عاطف عبيد نعيم محمد5531سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح71324019294834225181640182038عبد الرحمن احمد عبيد عبد الصادق5532سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان59.5194017274435.5198181637182038عبد الرحمن احمد محمد احمد5533سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح72.5304018294732.5222161640182038عبد الرحمن محمد ابراهيم محمد5534سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا  عبدالعزيز حمدهللا5535سفاجا االعداديةللبني 
ز
ناجح76604020294936261161637182038عبد الرحمن هاب

زسفاجا ناجح66303721244529.5207.5181638182038عبد هللا مصطفز عبد هللا احمد5536سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ز محمد5537سفاجا االعداديةللبني  ناجح58523618244228.5216.5161640181838عبدالرحمن حامد حسي 

زسفاجا دور ثان12734812135181840181838عبدالرحمن عبدالنارص حراىحى مغربى5538سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان1117441620153161640181838عبدالرحمن عطيتو محمود عطيه5539سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان2094611172575161640181838عبدالرحمن مجدى عىل محمد5540سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ز احمد5541سفاجا االعداديةللبني  دور ثان413054121628.5120.5161640181838عبدالرحمن محمد حسي 

زسفاجا دور ثان22.5101418225.561161640181838عبدهللا خالد جابر عرفات5542سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان161410108180.558.5161640181838عزالدين احمد عىل محمد5543سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح48.530239213020151.5161640181838عالء ابو الحسن عبيد احمد محمد5544سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان41.53439132220.5121161640181838عىل احمد اسماعيل احمد5545سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان26.536910112120.5113161640181838عمار عىلي محمود محمد5546سفاجا االعداديةللبني 



زسفاجا دور ثان20.516161117256.5161638182038عمر رفاىع سعدى محمد5547سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان29.548315153021131.5181640182038عمر سيد محمد سيد5548سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان55192011193020144161640182038عمرو خالد محمد دردير5549سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ف عوض ابوالفضل5550سفاجا االعداديةللبني  ناجح49.532207.522.53020151.5161640181838عوض اشر

زسفاجا ناجح65403920.52141.534.5220181637181838فارس ياش سعد بديوي5551سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح46302015213622.5154.5161640182038فوزى محمد عىل ضوى5552سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان21303015153020131161640182038كريم بركات يوسف حامد5553سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان4017025295421132161640181838محمد ابراهيم سليمان سالم5554سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح40302027305730177161640181938محمد اكراىم كمال فهيم5555سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح62493423.53053.535233.5161640201938محمد جمال محمد جادهللا5556سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان483159273632152161640182038محمد حسن رمضان عىل5557سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح73442823285135.5231.5161637182038محمد رفاىع عبدالوهاب عىل5558سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ي5559سفاجا االعداديةللبني  دور ثان17312021214227137161637182038محمد رمضان حميد بيرسر

زسفاجا دور ثان5315215172179161640181838محمد سيد جاب هللا محمد5560سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان2308115162480161640181838محمد شاذىل عطا هللا محمد5561سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ز عىل5562سفاجا االعداديةللبني  دور ثان123001516312093161640181838محمد عارف حسي 

زسفاجا ناجح71563727305737258161640181838محمد عبدالنارص محمد عيد5563سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ي5564سفاجا االعداديةللبني 
دور ثان122001228402092161640181838محمد غريب عبد الفتاح مصطفز

زسفاجا ناجح40.5362915213621162.5181640181838محمد فرج عبداللطيف ابراهيم5565سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان4131815163120131161640181838محمد محمود محمد حامد5566سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح50.5402917244126186.5161640181838محمد محمود وهنى محمود5567سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح43.5503816264231204.5181640202038محمد نارص محمد حامد5568سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح40443111253631.5182.5161640182038محمد يح جاد الرب مرجان5569سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح61.5443618264433.5219161640181938محمد يوسف يعقوب طايع5570سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ز5571سفاجا االعداديةللبني  ناجح47.541307233022.5171161640192038محمود ابراهيم موس حسي 

زسفاجا ز عىل محمد راوى5572سفاجا االعداديةللبني  ناجح40.5333811243527.5174161640191838محمود حسي 

زسفاجا ناجح4732276243030166161636181838محمود رمضان ابراهيم محمود5573سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ي5574سفاجا االعداديةللبني 
قاوي عبد الراضز دور ثان283721.510213120.5138161640181838محمود عادل شر

زسفاجا ناجح4530226243030157161640181838محمود نافع احمد اسماعيل5575سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ف عبدالعزيز محمد5576سفاجا االعداديةللبني  ناجح41.53934.511193030175161640182038مروان اشر

زسفاجا ناجح413330.512233527.5167161640182038مروان اكرم عبدالنعيم رمضان5577سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح403027.510263628161.5161640192038مصطفز محمد ابراهيم خليفة5578سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح52513813304331215161640192038مصطفز محمد محمود اسماعيل5579سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان1539273172030.5131.5161638102038مصطفز محمد مصطفز احمد5580سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان2921376253132150161640181838مصطفز هالل خضارى سيد5581سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا قاوي صالح5582سفاجا االعداديةللبني  ي محمد شر
ناجح5037379303932195161637181838مصطفز

زسفاجا دور ثان151424661221.586.5161640181838نارص ابراهيم عىل احمد5583سفاجا االعداديةللبني 



زسفاجا دور ثان18.517253172028108.5161640181838وليد صالح جادالرب محمد5584سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ز5585سفاجا االعداديةللبني  ز حسي  ناجح4037379273624.5174.5161638181838ياش محمد حساني 

زسفاجا ز ناجح احمد بديوي5586سفاجا االعداديةللبني  ناجح57513623.52649.530223.5161640181838ياسي 

زسفاجا ز ياش ابوالصفا احمد5587سفاجا االعداديةللبني  دور ثان29.535122293130.5138181640192038ياسي 

زسفاجا ناجح40383021.53051.531.5191161640182038يوسف ابوالحجاج خضارى خليل5588سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ناجح4030234303431158161640182038يوسف حمدى محمد توفيق5589سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان2415738113188181640121838يوسف رفعت ليىس محمود5590سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثان2833297303730.5157.5161640172038يوسف شاذىل بربرى عبدالرحمن5591سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ى جالل جاد الكريم5592سفاجا االعداديةللبني  دور ثان2931365152027.5143.5181840172038يوسف صيى

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح49.5303630255534204.5181840172040ابراهيم نبيل ابوالقاسم احمد5593الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان41.5203730134329170.5201835182040ابوبكر محمود محمد ابوبكرمحمد5594الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح75594030306040274201840182040احمد خلف بكرى ابراهيم5595الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح72303928295738236181840182040احمد سيد حجاىحى عباس5596الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح65303629255438223201840182040احمد سيد محمد محمد5597الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان54.51727.518.52240.531170.5201838182040احمد عبدالحافظ احمد عابدين5598الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان30203629174632164181840182040احمد عىل محمد حسن5599الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح52393526.52652.532.5211181840182040احمد محمد محمود محمد5600الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ز5601الحسي  ناجح77524030306040269201840182040احمد يوسف عبده حسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح48.5373629.51847.539208201840182040اسالم احمد محمد احمد5602الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ز5603الحسي  دور ثان46.5162317163324.5143181840182040االمي  احمد عبدالرحيم حساني 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ائيل ابراهيم5604الحسي  ناجح67303825255033218201840182040ايدار عجاينى جيى

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح43303422.51537.533.5178181837182040جمال عبدالنارص محمد عىل5605الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح74474030285840259181840182040حافظ احمد عبدالحافظ محمد5606الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح46.5303120.525.54624177.5181840182040حسام حسن ابوالوفا عىل5607الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ف عبدالموجود محمد5608الحسي  ناجح67413628285637.5237.5201840182040زياد اشر

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان4011209213020121181840182040زياد سيد محمود محمد5609الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح70534026305639258201840182040زياد نجاح محمد عىل5610الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ف احمد يس محمد5611الحسي  يف اشر دور ثان52302078159126181840182040شر

ز بن عىل االعداديةسفاجا ز عبدالفتاح عبيد5612الحسي  ناجح65393527305735231201840182040طه حسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان51347.515274231165.5181840182040عبدالرحمن عىل يوسف عىل5613الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح75483930285839259181840182040عبدالرحمن محمد جادالرب يوسف5614الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح76563724254936254181836182040عبدالرحمن هاشم ابوالفضل محمد5615الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان6419813173020141181840182040عبدهللا ماجد زىك فريد5616الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح71403829305940248201840182040عبدهللا نجاح بكرى ابراهيم5617الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح67403730306040244201840182040عمار رمضان حمدان عىل5618الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح68332511233435195181840182040عمار ياش محمد الصغي 5619الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح57322313183125168181840182040عمرو خالد محمود حسن5620الحسي 



ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح65383517.523.54133212181837182040مايكل فىل مملوك عزىم5621الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح56303221.51637.535190.5181840182040محمد رمضان نبيل ابوالقاسم5622الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح50.530371716.533.535186201840182040محمد طالب محمد الشاطر5623الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح67483929305935248201835182040محمد عصام الدين احمد محمد حسن5624الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح58302916143024.5171.5181833182040محمد وليد الشاذىل حافظ5625الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح66.5353225.523.54938220.5181840182040محمود احمد محمود مبارك5626الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح67333829245336.5227.5181840182040محمود رمضان محمود ابراهيم5627الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ز احمد رفاىع5628الحسي   حسي 
ناجح45.533202283029157.5181835182040مصطفز

ز بن عىل االعداديةسفاجا  خليل5629الحسي 
ر
ناجح73383929.52251.539240.5181840182040مصطفز محمد الدسوق

ز بن عىل االعداديةسفاجا  نان عطية5630الحسي 
ز
ناجح74383628235133.5232.5201837182040مينا يعقوب رفاب

ز بن عىل االعداديةسفاجا ز عىل5631الحسي  ز محمد يسي  ناجح68373725255036228201840182040يسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح66513723295237243201840182040يوسف ابو الحسن عىل غزاىل5632الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان40222817133031151181840182040يوسف ابوالحسن عبدالفتاح عبيد5633الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح57302612.517.53029.5172.5181840182040يوسف احمد يوسف محمد5634الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح54302713173030.5171.5181840182040يوسف أحمد إسماعيل عىل5635الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ز5636الحسي  ناجح77.5584030306037.5273201840182040يوسف سعودى عبده حسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح62523728305832.5241.5201840182040يوسف منصور محمود احمد5637الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح69483529275635243201840182040اشاء محمود عبدهللا أمبارك5638الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح58522928295723219201840182040اشاء ممدوح سعد يوسف5639الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح52.5402527.52552.527197201840182040اسماء محمد احمد اسماعيل5640الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح64313227.52350.532209.5201840182040اسماء محمد رشاد مصطفز5641الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح61393221.52546.533.5212181840182040االء عيد سيد ابراهيم5642الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح6554372625.551.531238.5201840182040امل عىل جمعة سعد مىك5643الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح43362611.52031.520156.5181840182040امنية نض احمد بهيحى5644الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ه محمد محمود عباس5645الحسي  ناجح63422615153020181181840182040امي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح6432268223021173181840182040ايات صالح عبدالوهاب فارس5646الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ز5647الحسي  ناجح52302317.51734.524.5164181840182040ايمان احمد محمد حسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح68413823295236235181840182040ايمان حمأده احمد محمود5648الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح5233212629.555.532193.5181840182040ايمان خالد محمد الملقب انور5649الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان56442210.52030.510.5163181840182040ايمان نض محمد محمود5650الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ز5651الحسي  ز عبده حسي  ناجح76563929305937267201840182040ايه حسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا  الصغي 5652الحسي 
ناجح80504027.53057.539266.5181840182040ايه عىل مصطفز

ز بن عىل االعداديةسفاجا ى محمد مصطفز محمد5653الحسي  ناجح77604030306038275181840182040برسر

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح77.5593929305940274.5181840182040حبيبة عىل ابراهيم عىل5654الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح72563923.53053.532252.5181840182040حبيبه احمد ابراهيم محمد5655الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان54342914163012.5159.5181840182040حبيبه انور عبدربه عبدالننى5656الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان5030239132211.5136.5201840182040حبيبه عىل محمد عبيد5657الحسي 



ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان5038224.548.513131.5181837182040دعاء صالح جمعه عىل5658الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا  عبداللطيف عبدالموىل5659الحسي 
ز
ناجح7348402926.555.536.5253201840182040دنيا هاب

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح75523627295630249181840182040رتاج شعبان موس ابو الحسن5660الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان4837254151921150181840182040رحاب الغول ابوالوفا ابوالمجد5661الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح79.5514030306039269.5201840182040رحاب خلف احمد ابراهيم5662الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ى محمود5663الحسي  ناجح69373519.51231.520192.5181840182040رحمه احمد صيى

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح63373825.52247.536221.5181840182040رحمه رفاىع عبدالسيد احمد5664الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح5530211022.532.534.5173181840182040رحمه سامح عبده محمد5665الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح65393919163533211201840182040رحمه يوسف عباس محمود5666الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح75523820214136242201840182040روان جمال فهيم عىل5667الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح78574025.52348.537260.5201840182040روان محمود محمد السيد5668الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان5930266121829162181837182040ريتا رافت قديس ملك5669الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح6548392525.550.533235.5201840182040ساره ايمن جادالكريم فهم5670الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح77.5593925305538268.5201840182040ساره ياش عبد هللا محمد عبد هللا5671الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا بات محمد صالح الدين عبدالمعظ5672الحسي  دور ثان6733203.558.529.5158201840182040شر

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح71523829225134.5246.5181840182040شهد انور عبدربه عبدالننى5673الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح66463819.52241.537.5229201840182040شهد جمال محمد شحات5674الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ز5675الحسي  ناجح77564026.52753.539265.5201840182040شهد عىل حجاىحى حسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان5238287101724.5159.5181840182040صفية سيد عىل مصطفز5676الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ز5677الحسي  ناجح67583827.52855.535253.5201840182040عبي  عابدين عىل حسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ز5678الحسي  ز عطا حسي  ناجح79.5604030306040279.5201840182040فاطمه حسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح63534016.52743.533.5233181840182040فاطمه صالح حسن محمد5679الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان59323011112220163181837182040ليديا ويصا اسكندر ويصا5680الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح71524028275534252201840182040مريم حمزه محمد عىل5681الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح77604030306039276201840182040مريم عبدهللا محمد يس5682الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح75453828305839255201840182040مريم هاشم عبد الحميد محمد5683الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح76604030306040276201840182040مريم يرسى محمد الصغي 5684الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان5231251041420142201840182040منار احمد جالل احمد باشا5685الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ف عبدالستار برىع5686الحسي  ناجح79.5594029305940277.5201840182040منةاهللا اشر

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان56302706620139181837182040مها خميس مبارك مبارك5687الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان45172416153120137201840182040نورهان احمد محمود احمد5688الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح72303915173226199181840182040نورهان نارص عباس احمد5689الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا دور ثان4130338.51119.512.5136181840182040والء صابر حسن سليم5690الحسي 

ز بن عىل االعداديةسفاجا ناجح59323629295834219181840182040يوستينا وحيد مني  مريد ادريس5691الحسي 

كة سفاجاسفاجا ي مطرود عبد الهادي5692المنار االعداديةالمشير
ر
دور ثان481232861426132181840162040ابراهيم دسوق

كة سفاجاسفاجا دور ثان5030354101423.5152.5181840182040احمد ابو الحسن شاذىل محمود5693المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان6218346.51521.531166.5181840172040احمد صالح محمد سيد5694المنار االعداديةالمشير



كة سفاجاسفاجا دور ثان4718351192025.5145.5181840132040احمد عىل احمد اسماعيل5695المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح72333717133033205181840162040احمد محمود حسن محمد5696المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح57303315153034184181840182040اسالم محمود محمد حسن5697المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح64393818.52038.538217.5201840182040امونيوس نبيل عبدالسيد تادرس5698المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح66483919.51534.538225.5201840162040بوال عبدمريم مريد خليل5699المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا  سالمه تادرس5700المنار االعداديةالمشير
ز
ناجح73543918274538249201840192040بيشوى روماب

كة سفاجاسفاجا ز محمد5701المنار االعداديةالمشير ز شاذىل حسي  ناجح73454025305539252201840172040حسي 

كة سفاجاسفاجا ز محمد حسن احمد5702المنار االعداديةالمشير دور ثان401237961530.5134.5181840162040حسي 

كة سفاجاسفاجا دور ثان41103510.5616.529131.5181840162040زياد عبد الحميد محمد طه جاد5703المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح72514027.53057.536256.5201840162040صالح صالح مصطفز رشيدى5704المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان25332515173220135181840182040عبدالرحمن احمد يوسف احمد5705المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ز5706المنار االعداديةالمشير ناجح74513722285037.5249.5201840192040عبدالرحمن محمد عبدهللا حسي 

كة سفاجاسفاجا ناجح58.5443815243932211.5181840132040عبدالرحيم سعد مبارك محمد عىل5707المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح57412415193425181181840182040عبدهللا عىل عيد عبد هللا5708المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح40402711.518.53021158181840152040عبدهللا محمد احمد محمد5709المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح5037281219.531.525.5172181840162040عىل صالح عبدالرحمن خليل5710المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان43182011102120122181840172040عىل عبدالراضز عبدالوهاب حسن5711المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح42.5302115153020143.5181840192040عىل محمد عىل فراج5712المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح40.5312813.516.53020149.5181840182040فارس احمد النجار مصطفز5713المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح50.540401522.537.524192181840162040فارس دياب عوض محمد5714المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح7351362124.545.534.5240201840172040كرم خالد الشاذىل الرشيدى5715المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ف مرىع خليل5716المنار االعداديةالمشير لس اشر دور ثان5239237.51522.523159.5181840182040كي 

كة سفاجاسفاجا ز5717المنار االعداديةالمشير ناجح74603827245136259181840142040محمد احمد عطا حسي 

كة سفاجاسفاجا ناجح44402812.517.53022164181840182040محمد حسن شعبان حسن5718المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح44.5343615153024.5169181840132040محمد رمضان عىل محمد5719المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح42.5332011193020.5146181840162040محمد صلح عبدالاله طليبة5720المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح40323620153528.5171.5181840182040محمد عايد محمد خلف هللا5721المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ز5722المنار االعداديةالمشير ناجح62454025.52752.531.5231201840162040محمد عبدالنارص يوسف حسي 

كة سفاجاسفاجا ى محمود5723المنار االعداديةالمشير دور ثان54.5223715153030173.5181840162040محمد محمود صيى

كة سفاجاسفاجا دور ثان4030278.51220.522.5140181840172040محمد يوسف حميد بربرى5724المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح40313414163030.5165.5181840162040محمود احمد ابوالحمد عطاهلل5725المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ز5726المنار االعداديةالمشير دور ثان53223716.519.53636184181840142040محمود عبدالنارص يوسف حسي 

كة سفاجاسفاجا دور ثان54.5303616.54.52136177.5181840182040محمود نض النجار مصطفز5727المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح57383719.52443.533208.5181840162040مراد احمد مراد محمود5728المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا  جيى عبدالقادر يوسف5729المنار االعداديةالمشير
ناجح46303416.52238.532.5181181840172040مصطفز

كة سفاجاسفاجا ناجح40353010203029.5164.5201840162040مصطفز حسنز لطفز عىل5730المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح76.5413512193121.5205201840162040نور الدين احمد محمود بشي 5731المنار االعداديةالمشير



كة سفاجاسفاجا دور ثان48.53033410.514.523149181840182040يحن  احمد سعيد احمد5732المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان703627391220165181840192040يوسف حارس ناىحى محمود5733المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان51.53131651120144.5181840132040يوسف شعبان محمد عىل5734المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان40.531325.5712.522.5138.5181840152040يوسف محمد خميس محمد5735المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان50.51542241184.5181840142040اشاء اسماعيل حسن عىل5736المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح68432815153020.5189.5202040162040اسماء حسن عبدالنعيم حسن5737المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان62.537206.511.51820157.5181840172040اسماء مصطفز الشاذىل الرشيدى5738المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان63.535257.59.51722162.5181840182040الزهراء عىل محمد احمد5739المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ز5740المنار االعداديةالمشير دور ثان71.531253.51518.521167181840132040امنيه اسماعيل سعد امي 

كة سفاجاسفاجا ناجح61.53226219.530.523173181840162040ايمان ايمن غزاىل حامد5741المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان5540235.5914.521.5154181840132040بسمله سعيد تاج الدين جعفر5742المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان51.53223912.521.520148181840172040بسمله سعيد محمد عىل5743المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح54.5402215153020166.5181840162040جيهان منصور ابوالمجد اسماعيل5744المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ز سالمه5745المنار االعداديةالمشير دور ثان5132133.51114.522132.5181840162040دنيا عبودى محمد امي 

كة سفاجاسفاجا ز5746المنار االعداديةالمشير ناجح54442815.52035.523.5185181840162040دينا عبدالفتاح رمضان حسي 

كة سفاجاسفاجا دور ثان40.53064.548.512.597.5181840172040رحمة محمد عبد الاله احمد5747المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان46.534126.51521.520134181840182040رحمه شاذىل ابو المجد احمد5748المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح74472914173130.5211.5181840172040روان عيد حسن احمد5749المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح61.5402114213528185.5181840172040روان محمود حسن احمد5750المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح71.5493415.52439.536.5230.5202040162040روضه خالد عىل محمد5751المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان45.541610102011.5124181840172040شيماء احمد قاسم احمد5752المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح64.5433416163220.5194202040162040شيماء عبدالخالق محمد العبد موس5753المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح71.5574029245340261.5202040182040فاطمه محمد يوسف عىل5754المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح76514029235239258202040182040فرحه مصطفز محمد فاوى5755المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح46302215153027155181840182040كريمه فتح عباس يوسف5756المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح77534029215039259202040152040مروه شاذىل عابدين عبد الراضز5757المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان46.51426991830134.5181840152040منة هللا سيد محمد عىل5758المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان4030209112013123181840152040منه هللا صابر جاد الرب حسن5759المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان6330395.51015.527.5175181840182040منز حمدان عبدالراضز مصطفز5760المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح79.5564030306040275.5202040182040ندا سليمان محمد سليمان5761المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان4013285381.590.5181840172040ندى حسن احمد خليل5762المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح79.5554023295237.5264202040182040ندى عبدالنارص فكرى عطا5763المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ز5764المنار االعداديةالمشير ناجح68303711.520.53232.5199.5202040182040نورهان احمد ضاىح حسي 

كة سفاجاسفاجا دور ثان29.592918203822127.5181840172040هاجر ابراهيم سليمان عيد5765المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان59.5184022.51739.531.5188.5181840132040هاجر مصطفز عىل محمد5766المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا دور ثان71203815153030189181840182040هاله فؤاد بدرى فؤاد محمد5767المنار االعداديةالمشير

كة سفاجاسفاجا ناجح65313815153032196181840182040هدير صالح محمد ابراهيم5768المنار االعداديةالمشير



كة سفاجاسفاجا دور ثان436232469.587.5181840162040وفاء عىل محسن عىل5769المنار االعداديةالمشير

ز محمد أحمد5770فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا ناجح59383723153833.5205.5191940182038ابراهيم حسي 

دور ثان4140367152220159191940181838احمد عبدالكريم محمد محمود5771فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان523029157.522.520153.5191940181838احمد عبيد فؤاد محمد5772فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح67313825305533.5224.5191940181838احمد محروس رمضان مسلوب5773فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح59303818193729193191940181838اسالم سمي  حسن محمد5774فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح59433515203535207191940181838بيير مجدى وصفز تادرس5775فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان196125813454191940181838زياد محمد احمد صالح5776فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح52343820153520179191940181838زياد محمد حسن ابراهيم5777فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان4016316288.5103.5191940181838زياد محمد عىل بشي 5778فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان27720224159191940181838عبدالرحمن محمد أحمد صالح أحمد الحداد5779فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان481026651112107191940181838عيىس رجب ابراهيم ضوى5780فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان4921337111820.5141.5191940181838محمد سعد حمته حجاج5781فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان40302998178124191940181838محمد سيد حسن محمد5782فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح58382916.516.53320178191940181838محمد وليد محمد عباس5783فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح64533925275237.5245.5191940181838مصطفز محمد عبد هللا محمد5784فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان43152837106.5102.5191940181838يوسف ايمن سيد محمد5785فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان4233285121720140191940181838يوسف جمال شعبان احمد خليل5786فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح73514016264237.5243.5191940181838يوسف عبدهلل محمد يوسف5787فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ز5788فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا دور ثان402120981713111191940181838اشاء نض احمد حسي 

ز5789فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا دور ثان4316226.51117.512110.5191940181838اسماء اسامه محمد حسي 

ناجح76463929275640257191940181838اغابى رفعت وهيب بساده5790فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان29.514123691074.5191940181838امنيه ايمن احمد اسماعيل5791فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح74504026.52450.534.5249191940182038امنيه عبدالصبور مسعود سعيد5792فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ه هليل محمد محمد عبد الغنز5793فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا ناجح8059402928.557.540276.5191940181838امي 

دور ثان66213630275735.5215.5191940181838اولييفيا جرجس لطفز لويس5794فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ف غزاىل محمد5795فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا دور ثان48312311.5920.520142.5191940181838ايمان اشر

دور ثان4530371161734.5163.5191940181838ايه محمد عبدالدايم محمد5796فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح79.5604030306040279.5191940202038أيه احمد فهم محمد5797فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح67413116.51531.532202.5191940181838آيه عبدالرحمن محمد ابوالنض5798فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح75513929305937261191940182038حبيبة محمد سيد محمود5799فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح59302016143033172191940181838دعاء خلف غزاىل خليل5800فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح54.5303420234330.5192191940181838دنيا عىل عبدالوهاب احمد5801فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح69453929275638247191940182038رحاب محمد سعد محمود5802فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح43302018163420147191940182038رحمه نارص عبدالقادر عىل5803فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح78604029305940277191940201838رنا احمد صابر عبدالرحيم5804فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان48192012.51022.520129.5191940181838روان الشاذىل عبيد احمد5805فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا



ناجح4530222111.532.520149.5191940182038روضه نارص عبدالقادر عىل5806فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح76604030275740273191940182038روال سمي  شحاته شاكر5807فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان4340721173820148191940181838ري  هام محمد احمد محمد5808فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح55542525.516.54228204191940181838زهراء عبدالسالم احمد عىل5809فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان43352016143010138191940181838زينب العارف باهلل احمد عبد العزيز5810فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح49302919163520163191940181838سعاد رمضان محمد عبدالرحمن5811فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ز5812فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا ز عبدالمريد حسي  ناجح7652392425.549.537.5254191940181838سما حسي 

ناجح79594030245439271191940182038شهد احمد محمد نوبى5813فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح7950383023.553.535255.5191940202038شيماء احمد الصغي  سيد5814فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان403691515305120191940181838مارتينا ايمن منصور صموئيل5815فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان59.546305.5914.526176191940181838مريم فيصل نض الدين احمد5816فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان50211313.516.53011125191940181838منة هللا مصطفز محمد موس5817فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح58512216.513.53020.5181.5191940181838منه هللا محمد عمر هارون5818فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ناجح80604029.53059.540279.5191940202038ناديه حازم عبد الحميد عىل5819فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان40302379.516.57116.5191940181838نور مصطفز عبدالهادى عبداللطيف5820فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

دور ثان6738301572226183191940181838هبة عبيد عيىس موس5821فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا

ز طه موس محمد5822فصول الشهيد حسام الدين ابوالحسن ابراهيم للتعليم االساسيسفاجا ناجح59472821.51940.521195.5191940182038ياسمي 

 عىل الضوى855823ف ملحقة بمدرسة عباس العقاد ك سفاجا
ز
ناجح69373628.52755.538235.5171734161838سيف هاب

ناجح40.5312421244520160.5181828161538محمد صالح محمد عواد855824ف ملحقة بمدرسة عباس العقاد ك سفاجا

ناجح43312520244433176181831161738وليد ضيف هللا سلم سالمان855825ف ملحقة بمدرسة عباس العقاد ك سفاجا

ناجح40312223244724164171731161638زينب محمد ابراهيم عابد855826ف ملحقة بمدرسة عباس العقاد ك سفاجا

ناجح40332022244623.5162.5171731161638كريمه سويلم صبيح سالم855827ف ملحقة بمدرسة عباس العقاد ك سفاجا

ناجح40302015153022142181840171838ابراهيم محمد طه احمد5828ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

دور ثان24.5222011.58.52020106.5161640172038ابو المجد محمد ابو المجد محمد5829ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح52.5382016153122163.5181840172038حسام حسن محمد حسن5830ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح47302016153121149181840171538شاذىل عاشور عبد الباسط عاشور5831ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح58302215153025165181840171638عبد السالم محمد عبد السالم احمد5832ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح54.5522722.519.54232207.5161638171938عبد هللا محمود يوسف بدوى5833ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح43.5302012183021144.5161640172038محمد صالح محمد احمد5834ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح59342019113022165161840172038محمود سيد حسن عىل5835ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ز محمد5836ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا ناجح47302115153024152181840172038محمود مبارك حسي 

ناجح73342315.51530.526.5187181840172038ايمان محمود سيد عيىس5837ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح57322016153124164161840171838جيهان عبده طه احمد5838ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح69522624.51539.533219.5181840171938حبيبة عبد العزيز سعود محمد احمد5839ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح67.5502725.51742.533220181840172038حبيبة عبودى عبد الحميد محمد5840ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح65512319.51231.524194.5181840171938حبيبة محمود يوسف بدوى5841ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح56412015153021.5168.5181840172038رويدا محمود احمد كريم5842ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا



ناجح65482316.51935.530201.5181840172038سلم محمد رشاد احمد5843ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح74583928255338262181840172038ضح شاذىل سعد محمود5844ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح60.5372616.51531.521.5176.5181835172038فرحة انور محمود كامل5845ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح68402516.51531.526.5191161640171938منه احمد هاشم احمد5846ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ناجح40.5322115153020.5144141435171838مياده جمعة عيد موس5847ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ز احمد5848ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا ناجح48322315.514.53020153181837171738نجوى شعبان حسي 

ناجح63.5362320.511.53225.5180161840172038وفاء رمضان عىل خليفة5849ام الحويطات الجديدة االعداديةسفاجا

ي اسماعيل5850فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا
ز
ناجح66.5513820153527217.5181840172039احمد ابراهيم بسيوب

ناجح79604030306039278181840172039احمد شمس الدين مبارك محمد5851فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ناجح6758402521.546.538249.5181840172039احمد محمد سعيد رمضان5852فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ف جورج رزق هللا5853فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا ناجح68.5553829295837.5257181840172039جورجينو اشر

ي احمد5854فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا
ر
ناجح55.5443616.517.53423192.5181840172039حازم محمد دسوق

دور ثان483026.515.514.5306140.5181840172039عمر محمد مسعد عبد الفتاح5855فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ي حسن5856فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا
ناجح64594023204337243181840172039عمر ياش حسنز

ي5857فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا
ناجح6555322518.543.533228.5181840172039محمد احمد صديق سويفز

ناجح71533728285640257181840172039محمد شاذىل ابو الحسن محمد5858فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ناجح72563925265137255181840172039محمد عاطف عبد الحميد حبيب5859فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ي5860فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا
دور ثان654530516214.5165.5181840172039مؤمن رجب محمد مصطفز

ناجح68583318254324226181840172039مؤمن محمود محمد عبد البارى5861فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ناجح66553420193922216181840172039يوحنا شفيق فايز شفيق5862فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ناجح51503117.512.53020182181840172039يوسف بولس ايوب برداس5863فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ز محمد يوسف5864فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا دور ثان66552818.511.53012.5191.5181840172039امنيه حسي 

ي وجيه ظريف نجيب5865فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا ناجح7360392925.554.538264.5181840172039دوالىحى

ناجح77593930306040275181840172039ساندرا سامح مجدي منىسي5866فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ي محمد5867فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا
ز
ناجح6759402928.557.540263.5181840172039سدره محمد جيالب

ي5868فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا
ناجح635026.523174023.5203181840172039سما محمد كمال الدين مصطفز

ناجح76604028295740273181835172039سوسنه جوزيف رزق هللا مبارك5869فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ناجح79604028265440273181840172039شهد سيد عىلي محمد5870فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ز رفاىعي5871فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا ناجح7755373023.553.524246.5181840172039عهد عبيد حسي 

يف عبد الستار عبد الحفيظ الغلبان5872فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا ناجح79604030306040279181840172039فاطمه شر

ي صالح عبد الحليم عبد الحكيم5873فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا ز ناجح7560392920.549.538.5262181840172039كيز

ز محمد عبد العظيم احمد5874فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا ناجح75593528245234.5255.5181840172039لوجي 

ناجح73573329.52958.526.5248181840172039مريم حمدي محمد عبد العال5875فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ناجح68472716183427203181840172039مريم عصام عبد الظاهر ابراهيم5876فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ناجح76594029285738270181840172039مريم محي الدين عبد الحق عقيل5877فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ناجح69453828194726225181840172039ندي عدىلي محمود محمد5878فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ي محمد5879فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا
ناجح68523629255424.5234.5181840172039نورهان عالء عبد الراضز



ناجح62552720.516.53720.5201.5181840172039يوستينا عشم نضهللا انجىلي سايح5880فصول سفاجا التجريبية الرسمية لغاتسفاجا

ناجح5140201518.533.533177.5202040202040احمد صابر سعيد محمد5881جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح73513923.52851.539253.5202040202040احمد عىل جاد اهللا عىل5882جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

5883جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 
ر
ناجح58363312183031.5188.5202040201940احمد عىل محمد دسوق

ناجح77484030306039264202040202040احمد محمد فاروق سليم5884جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح71413930265634.5241.5202040202040ادهم ابراهيم احمد عبدالرحمن5885جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان62.5203018153320165.5202040202040إبراهيم سيد أحمد إبراهيم5886جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ي أحمد مصطفز5887جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 
ز
ناجح5330201.528.53029.5162.5202040202040أحمد هاب

ناجح5332381123.534.534.5192202040202040أيمن عبد النارص أحمد محمد5888جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح6643392021.541.535.5225202040201940بسام خالد محمود محمد5889جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان65223512183037189202040202040بشار وليد سيد احمد5890جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح6444337.522.53038209202040202040بالل محمد عىل محمود5891جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح5537334273135191202040202040حازم سعيد محمد احمد5892جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح66393619.52948.537.5227202040202040حسن عىل حسن عىل5893جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح73444022305240249202040202040رياض عىل عبد القادر معتق5894جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

 ابراهيم5895جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 
ز
ناجح52413121.52344.533.5202202040202040زياد السيد عطيه الديدمواب

ى محمود موس5896جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح40412320214133178202040202040زياد صيى

ناجح49373824.52044.530198.5202040202040زياد محمد يوسف عبدالجليل5897جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح6644382625.551.539238.5202040202040زياد ياش أحمد حمزة5898جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ز محمود5899جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح4040202227.549.537.5187202040201940شاذىل احمد حسي 

ف عبد الاله عبد الرحمن5900جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح51412716.52440.536195.5202040202040شهاب أشر

ز نصار5901جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  دور ثان233629.518.522.54122.5152202040202040طالل محمد حسي 

ناجح5240321921.540.532196.5202040202040عبد الرحمن احمد حامد احمد5902جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح43.5472219.519.53931182.5202040201940عبد الرحمن احمد خلف رياض5903جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح40513026.520.54734202202040202040عبد الرحمن احمد محمد مساعد5904جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح5560362624.550.539240.5202040202040عبد الرحمن احمد محمود سعد5905جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح4055262323.546.536203.5202040202040عبد الرحمن أحمد ابراهيم عمر5906جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح58523618.524.54331220202040202040عبد الرحمن عىل عبد العال بدران5907جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح47482018264435194202040202040عبد الرحمن محمد خميس سيد5908جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ز5909جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح62514027.53057.539249.5202040202040عبد الرحمن محمد سيد عبد المعي 

ناجح73514028.53058.540262.5202040202040عبد الرحمن محمد عبد المنعم احمد5910جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح62514023.53053.528.5235202040202040عبد الرحمن محمد يوسف أبو الحمد5911جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح54493823295227.5220.5202040202040عبد الرحمن محمد يونس عبد الرحيم5912جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح65494028305840252202040202040عبد هللا سعد رجب حمزه5913جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح50413510.52939.527192.5202040202040عبد هللا محمد سليمان محمد5914جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان484739329329.5175.5202040202040عبد هللا نبيل ربيع أحمد محمد5915جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان483028525309145202040202040عبدهللا محمد النوبى مبارك5916جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 



دور ثان44362812.52739.59.5157202040202040عمار محمود عبدالوهاب سيد5917جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح60504025305539244202040202040عمار ياش عوض محمود5918جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان44.541309.52938.512.5166.5202040202040فارس سعيد سيد حسن5919جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح43.543309.52837.520.5174.5202040202040كريم عبدالغفار سالم احمد5920جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح49.53424.515284323174202040202040كريم محمد جمعه عمر5921جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح704028.527.52855.536230202040202040محمد ابو الحسن محمد عبد العال5922جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح70302017234028.5188.5202040202040محمد ابو المكارم محمد ثابت5923جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان70.53022912.521.520164202040202040محمد احمد ربيع جاد5924جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان52356921307130202040202040محمد احمد عبده خليل5925جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان31302012.517.53020131202040202040محمد احمد محمد احمد5926جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان72.5355.55253011154202040202040محمد احمد محمد أبوالقاسم5927جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان5930207233010149202040202040محمد حسن عبد الرشيد جاد الرب5928جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح72312824295332.5216.5202040202040محمد حسن عيد محمد5929جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح58.534232716.543.520179202040202040محمد شاذىل رشدى ابراهيم5930جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح71573624.52953.540257.5202040202040محمد شاذىل محمد الصغي 5931جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح75443426295534.5242.5202040202040محمد شاذىل محمود سيد5932جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح72483024285229.5231.5202040202040محمد شاذىلي محمد أحمد5933جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح72432916294520209202040202040محمد صالح هاشم برىعي5934جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان7130229273611170202040202040محمد عبد الحميد عبد الحكيم إبراهيم5935جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح72373614304430219202040202040محمد عبد القادر عىل مصطفز5936جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان4518366273338170202040202040محمد عالء الدين ابو الحمد ضاىح5937جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان4012315253030.5143.5202040202040محمد عمرو مصطفز عىل5938جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ى احمد5939جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح79604030306039278202040202040محمد محمد خي 

ناجح71423928285639247202040202040محمد ممدوح محمد سعيد5940جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح77584027.52754.540269.5202040202040محمد نصارى عبدالكريم محمد5941جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

 عثمان عثمان5942جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 
ز
دور ثان6613351293037181202040202040محمد هاب

ناجح76483920305039252202040202040محمود أحمد محمود ابو الحسن5943جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ز عىل5944جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح57373714.52943.540214.5202040202040محمود جمعه حسي 

ناجح5630308.52735.540191.5202040202040محمود عبد الغفار متوىل موس5945جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان4014266243029139202040202040محمود عبد ربه راشد حميد5946جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح49303312263839189202040202040محمود فراج أحمد سنوسي5947جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

 سمي  عبده عىل5948جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 
ناجح77564028.53058.540271.5202040202040مصطفز

ناجح77443912.53042.539241.5202040202040مصطفز عبد هللا محمود عبد هللا5949جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح70563918.52846.540251.5202040202040مؤمن عىل حامد محمود5950جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان551722.520153521.5151202040202040مؤمن عىل عبد الرحيم دياب5951جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح77473526255137247202040202040يحن  أبوضيف عبد هللا محمد5952جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح4132242893732166202040202040يحن  عماد الدين عبد الفتاح عبد هللا5953جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 



ناجح71373528214938230202040202040يوسف احمد منىس عبد الرحمن5954جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح72543830265639259202040202040يوسف منصور ابوالحمد عطيان5955جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان401920.524204433156.5202040202040يوسف منصور عبد الحميد محمود5956جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان4010920133320112202040202040يوسف نارص حسن اسماعيل5957جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح59312522234528188202040202040ابرار محمد عبدالالىه احمد5958جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان241361614305.578.5202040202040اشاء حسنز عبدالحميد عبدالماجد5959جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان40178171330499202040202040اشاء عىل السيد احمد5960جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

 فوزى عبدالمجيد عبدالباسط5961جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 
ز
ناجح52302020173725.5164.5202040202040اماب

ه احمد عبدهللا احمد5962جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح43322615.51934.534169.5202040202040امي 

ناجح45302018173520150202040202040ايمان حامد محمد خليفه5963جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ى أحمد5964جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح633033.526255128205.5202040202040ايمان حماده خي 

ناجح40303913173028.5167.5202040202040إبتسام أيمن محمد الكاشف5965جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان463231612183.5130.5202040202040إشاء محمد عبد الرحيم فهم5966جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح73404027.52754.533240.5202040202040إشاء محمود عبد الفتاح مصطفز5967جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح77604030306040277202040202040إيمان محفوظ عمر محمد5968جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح71494030265636252202040202040أسماء محمد أحمد إبراهيم5969جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح66584024.52347.532.5244202040202040أالء أنور خريىسر أحمد5970جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح76574030306040273202040202040آالء حسن عبد الحميد حسن5971جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح68344021173832212202040202040آالء سمي  الداخىل عبد المنعم5972جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح57353622184028.5196.5202040202040آالء عماد احمد محمد5973جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح79584027295639272202040202040آالء محسن محمد صالح5974جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح52413418193725.5189.5202040202040آيه احمد عبد السالم محمد5975جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح533032.517173420169.5202040202040آيه عبده صابر الراوى5976جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح66393624174132214202040201940آيه عماد أحمد محمد5977جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ز5978جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح76434022305232243202040202040آيه محمد سيد حسي 

ناجح57462019224137201202040202040بسملة جمال خليفة بيوىم5979جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ز5980جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  دور ثان474481721.538.533170.5202040202040بسمله شاذىل زين الدين حسي 

دور ثان55381316143027163202040202040بسمه محمود جامع محمد5981جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح59423022204234.5207.5202040202040بسنت أحمد حفنز محمد5982جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح625022.522285037221.5202040202040بسنت عماد الدين محمد عبد الرحمن5983جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ى احمد عبدهللا سالم5984جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح46453024244834.5203.5202040202040برسر

ناجح62412019113036189202040201940تسنيم محسوب محمد عىل5985جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح68463520153538222202040202040حبيبه أحمد فؤاد عبد العزيز5986جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ز احمد محمود عبيد5987جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح65442925265137226202040202040حني 

ز شاذىل بركات حمزه5988جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح58452918.52341.539212.5202040202040حني 

دور ثان40431017153220.5145.5202040202040دنيا عادل رمضان احمد5989جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان40.53086152120119.5202040201940دينا سعيد عبدالنعيم سيد5990جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 



ي عبد هللا5991جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح46.5453322.5931.536192202040202040رانيا عزت شلنى

ناجح77.5563925214640258.5202040202040رنا محمد عبد هللا أحمد شحاته5992جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح63.5343526295540227.5202040202040روان احمد يوسف عبد الجليل5993جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح65483620274739235202040202040روان ساىم محمد شحات5994جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح76.5604030255540271.5202040202040روان صالح أبو الحسن مبارك5995جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح74553830306040267202040202040روان عبد النارص رمضان احمد5996جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح72.5513328285640252.5202040202040روان عىل عبدهللا محمد5997جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح43302011193022.5145.5202040202040روان محمد سيد محمد5998جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح75.5563930306040270.5202040202040ريتاج محمد مراد عىل5999جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح61.5422715203538203.5202040202040زمزم منتض عبد الموجود حسن6000جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح643028.517264337.5203202040202040زينب السبال محمد محمد6001جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان5318206243036157202040202040سلم ابراهيم سعيد موس6002جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان403183192233134202040202040سلم عبدالرحيم محمد عبادى6003جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح69.5523522.52951.539247202040202040سلم محمود سيد عبدالكريم6004جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح68.5543629285740255.5202040202040سما رجب قطب حسان6005جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح62.5442627295640228.5202040202040سمر عبيد أحمد حسن6006جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح4030315253030.5161.5202040202040شاهنده أحمد عطا أحمد6007جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

وق رجب عزت سعد6008جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  دور ثان54.5223617254237191.5202040202040شر

ز محمد عبدالباسط6009جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح59383615254033.5206.5202040202040شهد حسي 

ناجح40322113173029152202040202040شهد حميدو مرىع عبد العزيز6010جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح57373817264338213202040202040شهد خالد علم الدين إبراهيم6011جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح55.5303519244330.5194202040202040شهد محمد حسن احمد6012جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح41.530336243029163.5202040202040شهد نارص عبد الغنز محمود6013جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح50363710243435192202040202040شيماء عبد الاله يوسف حامد6014جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح4130346243032167202040202040شيماء محمود سيد جهالن6015جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح72.5503827275440254.5202040202040صفا محمد رجب محمد6016جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح664138.510.52737.538221202040202040صفاء عىل أبو المجد عىل6017جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح49.53032.520244428184202040202040عزه عبدالحكيم احمد محمد6018جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان561236.525255030.5185202040202040علياء محمود أحمد سعيد6019جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان4019315273233155202040202040غاده عبد الفتاح عبد النعيم سيد6020جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ز محمد محمد6021جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  دور ثان20152317202077202040202040فاطمه حسي 

دور ثان403513.521153620144.5202040202040كريمه سيد حربى طايع6022جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان57511126154120180202040202040كوثر مجاهد مصطفز احمد6023جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح71.55427.529.52352.528233.5202040202040مروه إبراهيم خميس عطا جاد6024جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح77593830306040274202040202040مريم احمد كامل عىل6025جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح62.5302211203129.5175202040202040مريم محمد عبدهللا احمد6026جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

 محمد عىل6027جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 
ز
ناجح766024.529235238250.5202040201740مريم هاب



ناجح47532016153124.5175.5202040202040ملك شحات احمد محمود6028جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح76.5553930306040270.5202040202040ملك عبد النارص قاسم حمدان6029جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان55411020173720163202040202040منار سيد محمد عىل6030جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح63.5472026204623.5200202040202040منار عبدالحميد سليمان محمد6031جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ي6032جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح62.5492019.52342.520194202040202040منار محمد حسن مغربى

ناجح78.5593828305840273.5202040202040منة هللا عىلي محمد عيد6033جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح72.5553122204229.5230202040202040منة هللا محمود عبد الباسط فكرى6034جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

 محمد عمر عىل سعد6035جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 
ز
ناجح52372221153631.5178.5202040202040منه هللا عبد الشاق

ناجح74552815223734228202040202040مهد صابر عبده يوسف6036جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح493828.519234225182.5202040202040ندا اسالم نض عبد المعظ6037جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح74.5403225184338227.5202040202040ندى سعيد ابوالمجد عبادى6038جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان31.57528102073.5202040202040ندى محمود عبد الرحيم عارف6039جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ز سعيد متوىل موس6040جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح78.5473924305438256.5202040202040نرمي 

ناجح55.5302723204332187.5202040202040هاجر مصطفز محمد حسن6041جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح65.535333020.550.536220202040202040هاجر نضالدين محمد عوض هللا6042جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ز6043جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  دور ثان41.531208.51321.520134202040202040هاله عبدالرحمن احمد حسي 

دور ثان48.5307119209114.5202040202040هبة هللا عىل عبد العال بدران6044جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح54302217163330169202040201940هدير منصور ابوالحمد عطيان6045جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

دور ثان403157.5613.5392.5202040202040وفاء أحمد سيد عبدالعال6046جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ناجح685029.527.52249.534.5231.5202040201940والء حربى عىل عبيد6047جمال عبدالنارص االعداديةالقصي 

ز عادل عبيد حسن6048جمال عبدالنارص االعداديةالقصي  ناجح58332827214836203202040202040ياسمي 

ناجح68423416.52945.538227.5202040202040ابتسام سيد احمد تهاىم6049القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان5317223.51821.513.5127202040202040اروى حجاىحى عطا احمد6050القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان6739227.510.51826.5172.5202040202040اروى عبد النارص احمد محمد6051القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان4230107.5916.520118.5202040202040اشاء عبد الواحد عبد الفتاح عبد هللا6052القصي  االعدادية بناتالقصي 

ف احمد محمد6053القصي  االعدادية بناتالقصي  ناجح62483915203536.5220.5202040202040اسماء اشر

ناجح70.5473924.522.54739242.5202040202040اسماء طلعت محمد عبد الكريم6054القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح59482415193433.5198.5202040202040الشيماء محمود عبد الحميد محمود6055القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح62352716.513.53031.5185.5202040202040ايمان حسن زيدان عايش6056القصي  االعدادية بناتالقصي 

ي6057القصي  االعدادية بناتالقصي 
ز مصطفز ناجح71373923.53053.540240.5202040202040ايمان محمد حسي 

ناجح68543822254740247202040202040ايمان ياش حميد عىل6058القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح80584030306038276202040202040ايه محمد عبد الفتاح الحاج محمد6059القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح70524024305433.5249.5202040202040ايه نارص عربى احمد6060القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح79574028.53058.540274.5202040202040أروى حمدى محمود محمد6061القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح77504027.53057.540264.5202040202040أسماء بهاء الدين أحمد حسن6062القصي  االعدادية بناتالقصي 

6063القصي  االعدادية بناتالقصي 
ز
 شاذىل عىل السوداب

ز
دور ثان401055.5611.54.571202040202040أماب

ناجح79593830306038.5274.5202040202040براء عماد الدين حمدى الصغي 6064القصي  االعدادية بناتالقصي 



ناجح65603522.51941.536237.5202040202040بسمله احمد احمد عبد الجابر6065القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح69453525.52146.528223.5202040202040بسمله حمزه سيد حمزه6066القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح71483616183430219202040202040بسمله صالح عىل احمد6067القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح70.5473322.52446.538.5235.5202040202040بسمله محمد ضاىح أحمد6068القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان42.537201161710126.5202040202040بسمله منتض سعيد محمد6069القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح69453426.52248.526.5223202040202040بسمه حمزه سيد حمزه6070القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان533025910196133202040202040تبارك محمود عزت عىل6071القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح73.5604030306040273.5202040202040جنات ياش محمد عىل عبد الموىل6072القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح69604029.53059.537.5266202040202040حبيبه احمد محمود محمد6073القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح66524025255038.5246.5202040202040حبيبه عبد الحليم توفيق سيد6074القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح66343228154324199202040202040حبيبه محمود فوزى عطيه6075القصي  االعدادية بناتالقصي 

ي فتح محمد6076القصي  االعدادية بناتالقصي 
ز
ناجح73564030295939267202040202040حبيبه هاب

دور ثان4020202.51214.521115.5202040202040حنان سليمان عطا محمد6077القصي  االعدادية بناتالقصي 

ز أبو الحسن عيد يوسف6078القصي  االعدادية بناتالقصي  دور ثان61.5153122153732.5177202040202040حني 

6079القصي  االعدادية بناتالقصي 
ز
ز حسن احمد دكروب ناجح66.533362822.550.521207202040202040حني 

ز سيد شعبان اسماعيل6080القصي  االعدادية بناتالقصي  ناجح58322018.51634.520164.5202040202040حني 

ز عصام احمد حسن6081القصي  االعدادية بناتالقصي  دور ثان51.534201382128154.5202040202040حني 

ز محمود شليل عبد الالىه6082القصي  االعدادية بناتالقصي  ناجح70534026285440257202040202040حني 

ز مصطفز احمد مصطفز6083القصي  االعدادية بناتالقصي  دور ثان50.530228122011.5134202040202040حني 

ى محمد6084القصي  االعدادية بناتالقصي  ز منتض خضز ناجح72.558403029.559.538268202040202040حني 

دور ثان407103.525.5870.5202040202040داليا غريب مبارك عبد المعظي6085القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان52.5322112193112.5149202040202040دعاء احمد عبادى عىل6086القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان4015204.51519.512.5107202040202040دنيا خالد احمد البياضز6087القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح68.5394021153637220.5202040202040راندا طارق سعيد محمد6088القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح69523329154440238202040202040رحاب خالد يوسف عبد المالك6089القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح74563630285840264202040202040رحمه خالد يوسف عبد المالك6090القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان4830216152122142202040202040رحمه عالء ادريس ابو المجد6091القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح70573923.53053.540259.5202040202040رحمه ياش محمود ابو ضيف6092القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان4717117.5815.59.5100202040202040رضا محمود عىل إبراهيم6093القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح73483615.52035.531223.5202040202040روان احمد فهيم محمد6094القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح67423829305935.5241.5202040202040روان احمد نوبى محمد6095القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح76523530306038261202040202040روان حسنز ناىحى بشارى6096القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح63363426.52349.533215.5202040202040روان فرج فخرى عبادى6097القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح64403820.52646.533221.5202040202040روان كمال عبد الوهاب محمد6098القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح68583730306037260202040202040روان محمد عبد القادر إبراهيم6099القصي  االعدادية بناتالقصي 

ز احمد6100القصي  االعدادية بناتالقصي  دور ثان42301310213121137202040202040روضه الطيب امي 

دور ثان6419301721.538.520171.5202040202040روميساء العزب عبد الواجد عربى6101القصي  االعدادية بناتالقصي 



ز6102القصي  االعدادية بناتالقصي  ناجح70473827305738250202040202040رؤي وليد جاد حسي 

ناجح5542311522.537.532197.5202040202040ريتاج ايمن عبد العزيز عبد هللا6103القصي  االعدادية بناتالقصي 

ز6104القصي  االعدادية بناتالقصي  ناجح67332914163022181202040202040سلم ابو بكر محمد حسي 

ناجح76573925.53055.539.5267202040202040سلم حسن عبد هللا عيد6105القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح68563725.53055.535.5252202040202040سلم زكريا رمضان حسن6106القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان0202040102040غ0غغغغغسلم عبد الننى يوسف عبد الننى6107القصي  االعدادية بناتالقصي 

ز6108القصي  االعدادية بناتالقصي  ي حسي 
دور ثان2910202.5911.53.574202040102040سلم مبارك عبد الراضز

ناجح55382014193321.5167.5202040202040سما أيمن عبد المؤمن عبد الهادى عماره6109القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان40218235377202040202040سندس عبد الكريم محمد سعيد6110القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان6217242101229.5144.5202040202040سهام ايمن فؤاد سليم6111القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان55152010203022.5142.5202040202040شدوى محمد سعد حامد6112القصي  االعدادية بناتالقصي 

ين عالء الدين كامل محمد عىلي6113القصي  االعدادية بناتالقصي 
دور ثان46.530125.51520.510119202040202040شر

ى شاذىل محمد6114القصي  االعدادية بناتالقصي  ناجح54302016143025159202040202040شهد صيى

دور ثان5619236.5814.520.5133202040202040شهد عادل شحات امبارك6115القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح69593922.52345.533245.5202040202040شهد محمود سعد محمد صالح6116القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح47302210203020149202040202040شهد مختار محمد رمزى6117القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح66393125.52550.537223.5202040202040صابرين سالمه عىل احمد6118القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان4430102.568.5698.5202040202040صباح سعيد عىل محمود6119القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح583025.516143020163.5202040202040صفاء محمد عرابى أحمد6120القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح72524025184335.5242.5202040202040علياء حمدى عبد هللا عطيه6121القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح74493925.52348.535.5246202040202040علياء عبد الننى الصغي  بغدادى6122القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان4030579166.597.5202040202040فاطمه سعد محمد بيوىم6123القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان423565510497202040202040فاطمه محمد مصطفز محمد6124القصي  االعدادية بناتالقصي 

ز محمد احمد6125القصي  االعدادية بناتالقصي  ناجح65322426184434199202040202040فرحه حسي 

ز6126القصي  االعدادية بناتالقصي  دور ثان5434205.51217.512137.5202040202040لمياء سعيد سعد حسي 

ناجح58322616163222.5170.5202040202040مروه عبد الغفار عبد العزيز عبد الرحمن6127القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح78574030306040275202040202040مروه كمال ابو الوفا احمد6128القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان603120871513.5139.5202040202040مروه منصور فضيل محمود6129القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح63402520.51838.536202.5202040202040مريم عاطف غريب سعيد6130القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان5930111.534.513.5118202040202040مريم عبد هللا احمد ابراهيم6131القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح72603312.517.53035.5230.5202040202040مريم عبد هللا مسعود فرج6132القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان55522029114.5142.5202040202040منه هللا حمدى احمد ابراهيم6133القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح80584029305940277202040202040منه هللا محمد ابراهيم عىلي6134القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح44553115153023183202040202040منه هللا محمد سعد ضاىح6135القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح58453112.518.53120185202040202040منه هللا محمود سعيد محمد6136القصي  االعدادية بناتالقصي 

ز عبد هللا6137القصي  االعدادية بناتالقصي   حسي 
دور ثان51543113.5922.522.5181202040202040منه هللا مصطفز

ناجح66553824.52246.529.5235202040202040منز جالل عبد الجليل عىل6138القصي  االعدادية بناتالقصي 



 فايز احمد عرابى6139القصي  االعدادية بناتالقصي 
ناجح55563812.52537.536.5223202040202040منز

ناجح66603925.52752.540257.5202040202040ىم محمد احمد عبيد هللا6140القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح60503214.51630.521193.5202040202040ىم مصطفز محمود عباس6141القصي  االعدادية بناتالقصي 

ي6142القصي  االعدادية بناتالقصي 
ي محمود مصطفز

ناجح67594024275140257202040202040ىمي مصطفز

دور ثان564824.51552020168.5202040202040ميار جمعة أحمد محمد6143القصي  االعدادية بناتالقصي 

ز6144القصي  االعدادية بناتالقصي   محمد امي 
دور ثان553520571220142202040152040ميسون مصطفز

ناجح77604030306040277202040202040ميالنيا جرجس نجيب بخيت6145القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح75603924.52145.539258.5202040202040ندا محمود سليمان محمد6146القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح72593825.53055.536260.5202040202040ندي كمال محمد احمد6147القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح65343522173928.5201.5202040202040نور عبد الموجود محمود عىل6148القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح72573926275340261202040202040نور عمر عىل سيد6149القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح62343522204239212202040202040نوران ممدوح شاذىل احمد6150القصي  االعدادية بناتالقصي 

دور ثان53322363921.5138.5202040202040نورهان عالء عيد إبراهيم6151القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح594128.511193025.5184202040202040نورهان محمد محمد عبد الرحمن6152القصي  االعدادية بناتالقصي 

ناجح78594030306040277202040202040هنا يحن  حسن محمد6153القصي  االعدادية بناتالقصي 

ز عبد الحميد محمد عىل6154القصي  االعدادية بناتالقصي  ناجح69532724244832229202040202040ياسمي 

ناجح7230363027.557.537232.5202040202040ابراهيم احمد محمد ابراهيم6155عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح61.54533.52816.544.521205.5202040192040احمد شعبان عزىم احمد6156عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ز6157عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  دور ثان402220729697202040202040احمد صابر محمد حسي 

دور ثان4518218311196202040192040احمد عبدالكريم عىل احمد6158عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح61303218123022.5175.5202040122040احمد عرفات عبد السميع محمد6159عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح79593930306039276202040202040احمد عالء الدين احمد نفيس6160عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان51.58129.5312.5488202040202040احمد محمود احمد محمد6161عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح73563927265338259202040202040احمد محمود حلم برهام6162عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح64452922.525.54830216202040202040احمد محمود عىل مبارك6163عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ي احمد محمد6164عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 
ناجح6643382293128.5206.5202040182040احمد مصطفز

ناجح51.530291918.537.533181202040192040احمد مغربى احمد اسماعيل6165عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح7443363025.555.534242.5202040202040ادهم شعبان عزىم احمد6166عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان4618209.5615.520119.5202040202040اسماعيل احمد عىل احمد6167عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ز عبدهللا ابراهيم عىل6168عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  دور ثان40207224475202040132040الحسي 

ناجح73594030275739268202040202040أحمد عبيد ابوالحمد أحمد6169عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ز6170عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 
ناجح7460402928.557.540271.5202040202040أحمد محمد السعيد رمضان عىل هاب

ناجح64463219153424200202040182040أحمد هشام محمود بكري6171عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح40302011.518.53020140202040132040أدهم خالد مبارك احمد6172عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ه ونس6173عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح66362015163125.5178.5202040192040بوال جميل جيى

ناجح62423225244931.5216.5202040182040بيمن اسحق فام غابيوس6174عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان51411715224.592.5202040152040حامد محمد أبو الوفا حسن6175عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 



دور ثان44.53011111128105.5202040202040حسام عبدالهادى عبدالحميد بربرى6176عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح79604030306038277202040202040خالد احمد سعد احمد6177عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح80604030306039279202040192040خالد يحن  رمضان حسن6178عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

عبدالقادر عبدهللا حسن6179عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  يل محمد الشهي  دور ثان2730651520487202040202040زياد جيى

دور ثان31845276.556.5202040202040زياد صالح مجدى محمود6180عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان5938206101622.5155.5202040202040زياد يحي محمد احمد6181عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح70594028305840267202040202040شهاب محمد بكي  عبد هللا6182عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح72483415264130.5225.5202040202040عادل أحمد نض الدين نصار6183عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح6850342120.541.533.5227202040202040عبد الرحمن ايمن ضاىح حمزه6184عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

 مصطفز6185عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 
ز
دور ثان453011123153104202040192040عبدالرحيم سمي  مدب

دور ثان40359122145103202040192040عبدهللا محمد صابر زايد6186عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح48302312193129.5161.5202040202040عىل ربيع بدرى طه6187عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان5522271815.533.523160.5202040172040عىل ياش احمد مصطفز6188عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح77332622.519.54230208202040202040عماد الدين عصام عبدالرحمن عايش6189عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح7553382923.552.536254.5202040202040عمر محمد سعد مبارك6190عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح50322016183420156202040192040عمر محمد محمد الشحات6191عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان401922153183102202040192040محمد جمال راضز عبدالمطلب6192عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح77.5583930306040274.5202040202040محمد حمدى محمد حسن6193عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح50302515.514.53020155202040192040محمد خالد جاد الكريم محمد6194عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ز عبدالقادر6195عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح57.5433127.52451.524207202040202040محمد رمضان حسي 

دور ثان4016266.5410.5496.5202040202040محمد عبدالرحيم عمر عىل6196عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان40222011.510.5227111202040192040محمد عبدالرؤف جاد الرب حسن6197عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح56362617.51835.524.5178202040192040محمد عبدالرؤف رضا شحات6198عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح71584030306039268202040192040محمد مجدى السيد عالم6199عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان30.51173582177.5202040202040محمد ممدوح ابوالحجاج رمضان6200عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح534529.527275436217.5202040202040محمد مؤمن بدرى ابو الحسن6201عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

 أحمد حمزه6202عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 
ز
ناجح71563821305135.5251.5202040202040محمد هاب

ز6203عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح52.5412416.51733.536187202040192040محمود احمد رشيدى حسي 

ناجح49442325.52752.536204.5202040202040محمود اسماعيل احمد حامد6204عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح63603825.53055.539.5256202040192040محمود حمادة عبد الحميد المندوه6205عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح48302020.51636.520154.5202040202040محمود رضا عبادى ابوالمجد6206عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح72.5604024.52751.538.5262.5202040202040محمود عبد هللا محمد احمد6207عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح54493122264836218202040202040محمود مغربى احمد اسماعيل6208عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان4013101.5910.52194.5202040192040محمود يوسف محمد خي 6209عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

 محمد6210عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 
ز
ناجح59.5303015.52136.520176202040202040مختار احمد مواق

ناجح60522524275138226202040202040مروان ايمن عىل محمود6211عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح67.5583530285840258.5202040202040مروان محمد شاذىل احمد6212عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 



ناجح80603929.53059.540278.5202040202040مصطفز محمد عبد الجواد عبدهللا6213عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح5647279243322185202040202040مصطفز محمد عبد الفتاح محمد6214عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ز خالد احمد حامد6215عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  دور ثان46322015233811.5147.5202040202040معير

دور ثان24.529336445.5202040192040مؤمن محمود احمد موس6216عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح61.5403225.516.54224199.5202040202040وليد سيد عكاشة زيدان6217عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح69544027305735255202040202040يحن  عز الدين عيىس عثمان عىل6218عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح54303919284730200202040202040يوسف احمد بدران محمد6219عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ف عبد السميع فريد6220عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح6542402029.549.538234.5202040202040يوسف اشر

ناجح52302320.51333.524.5163202040202040احالم صالح محمد عبدهللا6221عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

قت عىل غريب عىل6222عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  دور ثان53.5312210.51222.525.5154.5202040122040اشر

ناجح73493322.519.54226223202040202040االء طارق حمزه ضاىح6223عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ه احمد محمد مرس6224عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  دور ثان51191241520.5107.5202040202040امي 

ناجح69.5503929255439251.5202040202040اهداء اسماعيل احمد اسماعيل6225عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح70492910273729214202040192040ايمان محمد الجارد الزقيم6226عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح60.5462716153133197.5202040192040ايه احمد عبد الحميد عىل6227عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان543028881629.5157.5202040202040ايه طه محمد طه6228عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح593525.519203927.5186202040202040إشاء عبد الننى عىل محمود6229عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح70.540392023.543.537230202040182040أسماء عىل أحمد الهارب6230عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

 جمعه فريد زيدان6231عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 
ز
دور ثان49.530102.51012.510.5112.5202040192040أماب

 محمد زين العابدين جاد الرب6232عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 
ز
ناجح69.55227.523254833.5230.5202040202040أماب

ي6233عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ة أحمد محمد عبد الننى ناجح78.5604027305738273.5202040182040أمي 

ناجح68503623244736237202040192040برباره عماد ملفر فهم6234عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان4938202.51517.520144.5202040182040بسمة خلف هللا عىل حامد6235عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان5715246152120.5137.5202040192040بسمة محمد راىع عىل6236عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان422122.54.51115.512.5113.5202040192040بسملة فوزى محمد حسن6237عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان511520.52.51012.520.5119.5202040202040بسمه منصور موس سيد6238عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح56463425.52247.532215.5202040202040تبارك عىل حسن محمد6239عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح71463927.52855.536247.5202040202040جهاد مظهر محمد عبد السالم6240عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

 ملفر فهم6241عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 
ز
ناجح66.5574027.52451.540255202040202040جوليا هاب

ي اسماعيل6242عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح60303425.52247.521192.5202040192040حبيبة احمد عربى

 عويس6243عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 
ز
ناجح70493115153027207202040202040حبيبة أسامه يوسف قرب

ناجح72583524214537247202040202040حال خالد احمد حسن6244عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح61552420.51939.521.5201202040202040حنان محمد عبد الفتاح باشا6245عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ز عبد الحميد فكرى عبادى6246عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  دور ثان6032271081831.5168.5202040202040حني 

ز محمد سيد حلنى6247عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح53.5322612183022163.5202040192040حني 

 احمد حراىحى6248عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 
ز
ز هاب ناجح65523923163939234202040202040حني 

ناجح77604030306040277202040202040دنيا وائل سيد محمد6249عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 



دور ثان49302011.51122.521.5143202040202040رانده عبده محمد عىل6250عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح56463315153022187202040192040رحاب احمد محمد محمد6251عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان48.53013561120122.5202040202040رحمة حسن عبدالرحيم سيد6252عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح45.5373115153033.5177202040192040رضوى حماده مبارك احمد6253عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ي6254عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 
ناجح75543825265136254202040202040رفيدة محمد سعد عبد الراضز

ناجح75544028275539263202040192040رقيه محمد زهرى طلبه6255عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح67.5423817193630213.5202040202040روان جمال الدين اسماعيل الراوى6256عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح69323830295940238202040202040روضه ممدوح يوسف مغربى6257عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح71563620.52444.538245.5202040202040ريتاج محمد عبد القوى محمود6258عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح71583928305837.5263.5202040202040ساره احمد عبدالموىل محمد عبدالحليم6259عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان25.53010448578.5202040172040سلسبيل سعد سليم احمد6260عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح50.5493524174134209.5202040192040سلم محمد رفاىع حسن6261عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح7258372627.553.537257.5202040202040سلم موس عبد الرحيم محمد6262عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان45.515558131088.5202040202040سمر سمي  كامل مرس6263عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح5639291821.539.524.5188202040182040سندس عبد الفتاح ابراهيم عىلي6264عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

وق خالد محمد عىل6265عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح6845401818.536.529218.5202040202040شر

ف عبدالراضز محمد6266عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  دور ثان4530114151910115202040202040غادة أشر

ناجح63513828255335240202040192040فاطمة الزهراء رمضان احمد6267عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح7149392629.555.535249.5202040202040فاطمة عبدة محمود احمد6268عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان41189611171398202040182040فرحة شعبان أحمد محمود6269عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح71553722244640249202040192040لم بهاءالدين أحمد نفيس6270عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح68433628225033230202040202040مريم اسحق ماهر حنا6271عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح57602612183027.5200.5202040192040مريم شاذىل عىل احمد6272عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح61302720.51939.521178.5202040202040مريم عمارى محمد أحمد6273عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح67.5544026305640257.5202040202040ملك محمد ابوالحسن احمد6274عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح76.5564029305940271.5202040202040ملك محمد عبدالوهاب عبدالرحمن6275عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح61573819224130.5227.5202040202040منار عبيد إبراهيم عىل6276عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح77584028.53058.540273.5202040202040منة هللا محمد عبد الوهاب عىل6277عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح54.5522115153028185.5202040202040منة هللا مغربى بدرى ابراهيم6278عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان51.5222611193020.5150202040182040منة هللا نجار عبد الوهاب جاد6279عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان63.5441116143029177.5202040182040منة عبد العال مبارك عبد الحميد6280عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ف محمد حماد6281عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح63423418123028.5197.5202040202040منه اشر

ناجح60.5442013173032186.5202040202040منه محمد سعد احمد6282عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ف محمد حماد6283عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح60302521153633184202040202040ىم اشر

ناجح4032211621.537.522.5153202040192040ندى محمد قناوى احمد6284عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح71533330265638.5251.5202040202040نسمة محمد عىل محمد6285عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ز6286عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح77584030295940274202040202040هاجر حسن عبد الوهاب حسي 



ناجح67463625.51742.534225.5202040182040هاجر عىل محمود احمد6287عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

دور ثان52401214.515.53031165202040192040هدير احمد محمود احمد6288عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ز سعد احمد6289عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح65533921.51637.538232.5202040202040همس حسي 

ف محمود سعيد6290عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  دور ثان40141167132098202040202040هنا أشر

ى محمود احمد6291عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ناجح65363123174038210202040192040هناء المي 

ناجح67423717.52643.528.5218202040202040هند عادل سعد محمد6292عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح72.5573929.52958.540267202040192040والء حمادة فهم جادالرب6293عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ز6294عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي  ز قناوى رمضان حسانيي  ناجح73424020204037232202040202040ياسمي 

ناجح79554028.52957.539270.5202040192040يرس احمد يوسف حسن6295عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح77554027295640268202040202040يرس عمارى محمد نور6296عمر بن عبد العزيز االعداديةالقصي 

ناجح68323725.52651.532.5221202040202040احمد ابوالحسن شاذىل محمد6297فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح653438.521.52950.536.5224.5202040202040احمد أبوالحسن احمد جادالرب6298فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح41312923234632179202040202040احمد جمال عبدالنعيم خليل6299فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان231173710657202038201940احمد حسن عليان احمد6300فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح53.53029.510.521.53220165202040201940احمد رجب محمد ابراهيم6301فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان29.53011.510.519.53012.5113.5202040191740احمد سعيد فهم توفيق6302فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح69.5523726285439251.5202040201940احمد عىل احمد برشاوى6303فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان451829.515193420146.5202040202040احمد محمد برىع محمود6304فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح55313023244734197202040202040احمد محمد عىل عطا6305فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان40211.51515301093.5202040202040ادهم احمد نضالدين احمد6306فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح62.5302615264120179.5202040202040أحمد عبدالمنعم محمد أحمد6307فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح62333123.53053.535.5215202040192040أسالم مصطفز أحمد عىل6308فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان5230255172220149202040202040بدر عبدالباسط محمد عبدالمجيد6309فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح44.5302820.52444.528.5175.5202040202040بالل جمال ابوالوفا احمد6310فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح72.5554029.53059.538.5265.5202040202040بالل محمد فتحي محمد6311فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

 منصور6312فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 
ز
ناجح64.5513924.53054.538.5247.5202040202040حسام سمي  هاب

ناجح61.5443421.52647.536.5223.5202040202040خالد شاذىل ابو الحسن محمد6313فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح6252291921.540.531214.5202040202040رمضان نارص إبراهيم سيد6314فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح47442817163325.5177.5202040202040زياد أحمد فخرى خليل6315فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان4830207132023.5141.5202040202040زياد مبارك عبدالعاط محمود6316فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ف شاذىل قنديل6317فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  يف اشر ناجح40462717.51532.522.5168202040202040شر

يف رجب بخيت عبد هللا6318فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  ناجح69574029275639261202040202040شر

دور ثان50.532208223013145.5202038202040عبد الرحمن احمد محمد عىل6319فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ز6320فاطمة الزهراء االعداديةالقصي   حسي 
دور ثان43318314.517.55.5105202040202040عبدالرحمن محمد عبدالراضز

دور ثان40182031114294202040202040عبدهللا ممدوح محمد حراىحى6321فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان291913415191090202040202040عمرو محمد احمد عبد هللا6322فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح583633.518.519.53833.5199202040202040فارس عبد النارص عايش طه6323فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 



ناجح66.5574024.52448.538250202040202040فارس عمر جادالرب محمد6324فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح71443928295737.5248.5202040202040فارس ياش سعد شحات6325فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان40.520111218.530.525.5127.5202040152040كريم ابراهيم ابوالحجاج محمود6326فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان41182012.522.5357121202040202040محمد ابو الحسن عطيه محمود6327فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ف عبدهللا محمود6328فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  ناجح473021.51517.532.520151202040202040محمد اشر

ناجح45513618304832212202040152040محمد جمعه عبدالوهاب عبدالالىه6329فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح524329.52928.557.533215202040202040محمد حسنز رمضان عايش6330فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح583024.52023.543.527.5183.5202040202040محمد راشد محمد راشد أبو زيد6331فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان50.518217.51219.511120202040201940محمد سمي  فؤاد حمزه6332فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

قاوى عبدالوهاب محمد6333فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  دور ثان4065347260202040202040محمد شر

ناجح685034.521254627225.5202040202040محمد غريب سيد طه6334فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان521524.56162212125.5202040152040محمد محسن عيد أحمد6335فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح5435367.522.53028.5183.5202040202040محمد مصطفز حسن مصطفز6336فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح80574030306040277202040202040محمد نض حسن ابراهيم6337فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح423024.515203528159.5202040192040محمد وائل محمد صالح6338فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح60563317264327.5219.5202040202040محمد ياش مصطفز أبراهيم6339فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح68523727275438249202040202040محمد يونس عباس عىل6340فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان251593.51518.51.569202040202040محمود سيد احمد سليمان6341فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ز6342فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  دور ثان23.515881119368.5202040202040محمود شعبان كامل حسي 

ناجح63.53233.522173925193202040202040محمود يونس حميد حمزه6343فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح51332715203526172202040202040مصطفز عبد النارص محمد طه6344فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح75553829295840266202040202040مصطفز عالء عز الدين احمد6345فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان14.519116152112.578202040202040مصطفز محمد الغريب شمندى6346فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ز محمد6347فاطمة الزهراء االعداديةالقصي   محمود حسي 
ناجح60413218.519.53834.5205.5202040202040مصطفز

ناجح5845301921.540.534207.5202040202040معاذ محمد طه لبيب6348فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح67.5443623295237236.5202040202040مهاب محمد احمد حمزه6349فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح42.530202016.536.520149202040202040يحن  زكريا غريب ضاىح6350فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح75562925.52954.534.5249202040202040اشاء توفيق احمد محمد6351فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح604628921.530.529193.5202040202040اسماء جالل محمود حامد6352فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان48.51132712.519.511.5122.5202040202040إيمان طلعت عبد العظيم العدل6353فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح603421.515.519.53520170.5202040202040إيمان محمد رجب محمد6354فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح79603922305238268202040202040إيمان محمد رفعت إبراهيم6355فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح644920.52221.543.530.5207.5202040202040أروى عادل عبدالقادر محمد6356فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح79573625295440266202040202040أمنية مدحت محمود إبراهيم6357فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ة زكريا محمد حمزة6358فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  دور ثان23.57267.513.5955202040202040أمي 

ناجح75583630306040269202040202040آالء زىك سيد عىل6359فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان56.516231518.533.520149202040202040آية عىل سيد عىل6360فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 



ز عىل6361فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  ناجح653520.51719.536.530187202040202040آية ماجد ابوالحسي 

 رمضان عواد6362فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 
ز
ناجح59433426.52753.536.5226202040202040بسمله هاب

ناجح80554030306037.5272.5202040202040تبارك سعد فؤاد حمزة6363فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان52.59225111620119.5202040202040حبيبه شاذىل احمد السيد عويضه6364فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح74.54025.515294426.5210.5202040202040حبيبه عمرو احمد محمد6365فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح56.53624.515223729183202040202040حبيبه كمال سيد حجازى6366فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح67424016.52238.536223.5202040202040حال سيد أحمد عبد هللا6367فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ز ابراهيم سعد محمد6368فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  ناجح57412015153020168202040202040حني 

ناجح7043271926.545.531216.5202040202040خلود خالد محمود اسماعيل6369فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح7156282022.542.532229.5202040202040دعاء حميد عبد النعيم أحمد6370فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ز6371فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  ناجح73.5584030306040271.5202040202040رحمه احمد جمعه حسي 

ناجح80604030306040280202040202040رحمه عبد السالم محمود عبد السالم6372فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان5099212.514.5688.5202040202040رحمه محمد ممدوح رجب6373فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان513013515204.5118.5202040202040روان حجاج سعد محمد6374فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان494945.59.59.581202040202040روان محمد شامخ السيد6375فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح72463529295838.5249.5202040202040رؤى عبد العاط حسن إبراهيم6376فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح513623.511.518.53029.5170202040202040ري  هام عبد النارص محمد طه6377فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح69.55936.52826.554.539.5259202040202040زينة محمد الشاذىلي حسن6378فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ز6379فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  ناجح73603429305935.5261.5202040202040ساندى أحمد سعد حسني 

ناجح75494022285040254202040202040سلم حسام الدين سعد عطيه6380فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح80604030306040280202040202040سلم محمد احمد عىل6381فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح6032252728.555.521.5194202040202040سلمي عرفات ابراهيم عىلي6382فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ف فتح محمد6383فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  ناجح67513230306035245202040202040سما اشر

ناجح673826.520.515.53630197.5202040202040سناء إبراهيم السيد محمد6384فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح744634.516223840232.5202040202040سندس عاطف سيد عبد السالم6385فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح5930228.521.53028.5169.5202040202040سهيله بشي  مصطفز عثمان6386فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

6387فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 
ر
ناجح73503528285637251202040202040شهد حمادة معوض دسوق

دور ثان40208448581202040202040شهد ياش محمود اسماعيل6388فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

 خليل6389فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 
ز
ناجح54302419.52443.520171.5202040202040شهنده شاذىل تكروب

ناجح65443821.52041.539227.5202040202040شيماء شاذىل يوسف فهيم6390فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان42.5811.56713782202040202040ضح سمي  محمد عىل6391فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان5692023.522.54620151202040202040ضح عبد العزيز حسان اسماعيل6392فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان46192020.521.54221148202040202040عائشه خالد احمد مهلل6393فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح624225.523214437210.5202040202040فاطمة عبدالنارص احمد شعالن6394فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح69502926.52147.533228.5202040202040فاطمه اكرم ابوزيد احمد6395فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان67443711112233203202040202040فاطمه الزهراء سمي  محمد احمد6396فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح74563525305520240202040202040فاطمه سعد عبدربه محمد6397فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 



دور ثان541429.515.523.53928164.5202040202040مادونا سالمة ناجح شنودة6398فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح77604030306040277202040202040مروه يرسى سعد خليل6399فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح73344025295436.5237.5202040202040مريم سيد محمود مصطفز6400فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح59302011193029168202040202040مريم صالح ريان فرج الكريم6401فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان4318658131393202040202040مريم وائل محمد ابوالحمد6402فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان401275914477202040202040منار محمد كامل موس6403فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح77554028305839269202040202040منة احمد عبد الرازق احمد6404فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح70583930295939265202040202040منه عبيد جادالرب عىل6405فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح73514030306040264202040202040ىم احمد جاد احمد6406فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح79.5553930306040273.5202040202040ميار يرسى سعد خليل6407فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح62542724.52751.538232.5202040202040ندى عىل عبدالكريم جاد6408فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ز6409فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  ناجح71543728305837257202040202040ندي أيمن عاشور حسي 

ناجح58362513223536190202040202040نور عثمان عطيه اسماعيل6410فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح79544030285838269202040202040نور محمد رجب حمدان6411فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

دور ثان4520209122111117202032152040نورهان شعبان محمود ابراهيم6412فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح61312122.52042.525180.5202040202040نورهان عىل فهيم يوسف6413فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح55302111193027163202040202040نورهان مصطفز كامل زاكرين6414فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ه ممدوح محمد سعيد6415فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  ناجح65473920294940240202040202040ني 

ناجح80594030306040279202040202040هاجر مصطفز زغلول محمد6416فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح50362010203020156202040202040هدير نارص احمد مصطفز6417فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ز عىل غزاىل6418فاطمة الزهراء االعداديةالقصي  ز الحسي  ناجح68523113263939229202040202040ياسمي 

ناجح67523724295338247202040202040يرس محمد عبد الننى نجار6419فاطمة الزهراء االعداديةالقصي 

ناجح55483925265128.5221.5202040202040احمد عمر عبدالل ه بربرى6420الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان4392010203020122202040202040احمد مسعود عىل محمد6421الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان5082912213321141202040202040باسم ابوالحسن عىل النجار6422الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان5092116163220132202040202040حسام ابوالحسن رمضان مطي 6423الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح64363816203620.5194.5202040202040حسن عىل حسن حسب الننى6424الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح63302012223420.5167.5202040202040زياد حسن محمد عىلي6425الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان42132311102120119202040202040سعيد محمد احمد ابو الحسن6426الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح67303921214236214202040202040طه شاذىل احمد سليم6427الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان65203018254321.5179.5202040202040عبد الرحمن محمد عىل حسن6428الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان5552618224020.5146.5202040202040عبد هللا عمرو عبد هللا بربرى6429الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح70353915264124209202040202040عبد هللا عوض حسن عبد الباسط6430الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان4042316.51834.520121.5202040202040عبدالمحسن احمد سعيد محمد6431الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ف سيد فاضل6432الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي  دور ثان51193016203621157202040202040عالء اشر

دور ثان53122216153120138202040202040عمار شاذىل عيد أحمد6433الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان59152216193521.5152.5202040202040فارس فايز احمد محمد6434الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 



دور ثان4030612183020126202040202040محمد حمدى رمضان عبد العزيز6435الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان422056152120108202040202040محمد سيد احمد محمد6436الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان423047152211109202040202040محمد عبد الحليم عبد العاط حسن6437الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان293369213020.5118.5202040202040محمد عبد الحميد عبد المجيد حسن6438الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان4436415153020134202040202040محمد عبد العزيز محمد عبيد6439الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان13145612182070202040202040محمد عبدالمنحى احمد عرابى6440الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح45503515183334197202040202040محمد عياش محمود محمد6441الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان433068132120120202040202040محمد محمود سعد عىل6442الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح60322314163032.5177.5202040202040محمد محمود سيد محمد6443الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان5230611193020138202040202040مروان محمد شاذىلي يوسف6444الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح50382919193828.5183.5202040202040يوسف انور غريب عىل6445الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح42.5312010203020143.5202040202040يوسف محمد محمود احمد6446الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح74573727224935252202040202040اسماء شاذىل مطي  عبدربه6447الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان4730513.516.53020132202040202040اكرام جاد الرب سعد ال له عبد ال له6448الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

 سيد عيد محمد6449الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 
ز
دور ثان413296243020.5132.5202040202040اماب

ناجح44312314163021.5149.5202040202040انتصار السيد محمد عبدالوهاب6450الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح4031218233126.5149.5202040202040ايمان سعد رفاىع محمد6451الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان2930309213020139202040202040ايمان عبده بركة عبد هللا6452الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح514225.518234125184.5202040202040ايمان محمد احمد عىل6453الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ز6454الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي  ناجح44.54320.515254030178202040202040آيه شاذىل احمد حسي 

ى6455الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي  ناجح533921.516203623172.5202040202040بشاير المدثر جمعه الطي 

 صابر فتح شحات6456الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 
ز
ناجح51393325.52146.527196.5202040202040تهاب

ز حسن سلمان محمد6457الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي  ناجح523120.515213628.5168202040202040حني 

ناجح403820.513173023.5152202040202040دعاء حسن مصطفز رحمة هللا6458الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ز عبدالستار محمد6459الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي  دور ثان28.53329.511.518.53026.5147.5191940202040دنيا امي 

دور ثان303022.513173022134.5191940202040دينا عبداللطيف احمد عىل6460الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح403221.512203221.5147191940202040رحمه رضا محمد حسن6461الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان4033246152120.5138.5191940202040رضوى محمد عبد الحميد بدر6462الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح45.5382010223221156.5191940202040ساره جامع سليمان محمد6463الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح533522.513223523168.5202040202040ساره محمود محمد يوسف6464الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح40303120183820.5159.5202040202040سلم شاذىل سليم عيىس6465الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح46.5303021.52546.529.5182.5202040202040سلوى احمد سعيد عىل6466الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجح49303425204534.5192.5202040202040شهد عزت السيد عىل6467الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ف محمد عمر6468الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي  دور ثان47193221183922159202040202040شيماء اشر

ز مبارك6469الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي  ناجح40322819173625.5161.5202040202040فرحه صالح امي 

دور ثان40173019173626.5149.5202040202040فرحه عبد الفتاح محمد احمد6470الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان44153019193823.5150.5202040202040مريم عبيد الل ه سليمان محمد6471الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 



دور ثان27.51120461021.590202040202040مريم محمد عبد الرحيم حامد6472الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان28303220244428.5162.5202040202040مريم نض حسن حامد6473الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

دور ثان40133213223525145202040202040نسمه نض هللا سعيد عبيد6474الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ز احمد6475الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي  دور ثان28203016193526.5139.5202040202040نورين محمد امي 

ناجح40303519193825.5168.5202040202040هند شاذىل سليم عيىس6476الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ز مبارك6477الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي  دور ثان40162318153323.5135.5202040202040هند صالح امي 

زالقصي  ناجح69493630306035.5249.5202040201840ابراهيم حمدى جمعه عبد السالم6478السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح63343217264331203202040201840ابراهيم مصطفز جاد الرب عبد السالم6479السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح70523927305738256202040201840احمد حسام الدين دردير عبدهللا6480السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح68442618264434216202040201840احمد حسن عبد الموجود حسن6481السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان51202413173024.5149.5202040201840احمد حسيب ابراهيم حسيب6482السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح604633.526305630225.5202040201840احمد عصام سيد عباس6483السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان401787111820103202040201840احمد محمد رمضان محمود6484السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان31309.52151721108.5202040201840احمد محمد متوىل ايوب6485السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح583524.513173034.5182202040201840احمد محمود مسعد محمود6486السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح74603829305939270202040201840احمد نارص رمضان محمد6487السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح54463218213927.5198.5202040201840احمد يحن  سليم قدير6488السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح51502618.52947.536210.5202040201840اسالم احمد هاشم رمضان6489السالم االعدادية بني 

زالقصي   مصطفز6490السالم االعدادية بني 
ز
ناجح45.53432.521214227.5181.5202040201840اسالم عادل حساب

زالقصي  دور ثان411111.5212142097.5202040201840اسالم محمود عبادى ابراهيم6491السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان58.5212816203634.5178202040201840ايمن جمعه محمد احمد6492السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان443033616.522.522151.5202040201840ايمن عبد العزيز حسان إسماعيل6493السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح664337.525.52853.534234202040201840أحمد أبو الحجاج محمد أحمد6495السالم االعدادية بني 

زالقصي  ي عبدالمنعم6496السالم االعدادية بني 
ناجح70423628285635.5239.5202040201840أحمد عبدالنارص مصطفز

زالقصي  ناجح63.5423427214834221.5202040201840باسم عىل سيد محمد6497السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح69543825295438.5253.5202040201840خالد حسن محمد صالح6498السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح67403424305433228202040201840خالد محمد مصطفز عىل6499السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح653936.518224039219.5202040201840زياد أحمد ضاىحي أحمد6500السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح60303317213836197202040201840زياد عىل ابراهيم حسن6501السالم االعدادية بني 

زالقصي  ز كريم6502السالم االعدادية بني  ناجح69523929295838256202040201840زياد محمد حسي 

زالقصي  ناجح68.5593923.52851.538256202040201840زياد منتض فوزى شاذىل6503السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان45.511106111711.595202040201840سمي  عبيد احمد حسن6504السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح533421.516.52036.530175171640201840شهاب محمد عاصم فرغىل محمد6505السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح53.5303318.52543.527187202040201840صاوى محمد صاوى عبدالفضيل6506السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان52.5193312183021.5156202040201840طالل محمد عبدالجواد عبدالسالم6507السالم االعدادية بني 

زالقصي   محمد6508السالم االعدادية بني 
ز
دور ثان41.53036591412133.5202040201840عاصم عبدالراضز مدب

زالقصي  دور ثان40.51434471111.5111202040201840عبد الرحمن شاذىل محمد احمد6509السالم االعدادية بني 



زالقصي  ناجح69.5493729.53059.537252202040201840عبد الرحمن محمد رمضان حمدان6510السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان57.531304101421.5154202040201840عبد هللا موس محمود خليل6511السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح4230249213021147202040201840عبد النارص محمود احمد كبي  احمد6512السالم االعدادية بني 

زالقصي  ز محمد6513السالم االعدادية بني  دور ثان40.530366.5713.520140202040201840عبدالرحمن احمد حسي 

زالقصي  ناجح66413715193434212202040201840عبدالرحمن عماد احمد رشدي6514السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح4230271522.537.529165.5202040201840عبدالرحمن محمد مطي  محمد6515السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح59423322.52244.532210.5202040201840عبدهللا جمعه سعد عطيتو6516السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح67.5583730295938259.5202040201840عىل محمد فؤاد مصطفز6517السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح6132358223028186202040201840عمار احمد عبد المعظ حمزة6518السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح63.5303620.52343.535208202040201840عمار احمد عطيه محمود6519السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح73553520274737247202040201840عمار سليم فؤاد سليم6520السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح63302311193025.5171.5202040201840عمر احمد فكرى محمود6521السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح77473727285537253202040201840عمر رأفت عبد القادر يركه6522السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح65413512203227200202040201840عمر محمد دردير مصطفز6523السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح76.5483926285440257.5202040201840عمر محمد عمر أبو الحسن6524السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح5643293293228.5188.5202040201840عمر مصطفز فتح هللا محمد6525السالم االعدادية بني 

زالقصي  ز محمود حسن6526السالم االعدادية بني  ناجح72593930306040270202040201840عمرو حسي 

زالقصي  دور ثان55.531105.51520.526143202040201840عمرو خالد محمد عبد الكريم6527السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح60412215153020173202040201840فارس شاذىل عبد المقصود مبارك6528السالم االعدادية بني 

زالقصي   موريس زخارى6529السالم االعدادية بني 
ز
ناجح74393125275229225202040201840فلوباتي  هاب

زالقصي  ناجح75533118304832239202040201840كريم إبراهيم فتح هللا إبراهيم6530السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان57.530203172020147.5202040201840كريم ربيع إبراهيم سيد6531السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح77603830306039274202040201840كريم سمي  رفاىع محمد6532السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح65.5372213.51831.525.5181.5202040201840كريم فرج محمد اسماعيل6533السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان41519.52.5911.57120202040201840كريم محمد امبارك يوسف6534السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح64603925.53055.537255.5202040201840كريم ياش حسن جاد الموىل6535السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح70.5583823.52952.539258202040201840مازن وائل سعد شحات6536السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح64.5553819.52746.539243202040201840محمد احمد شحات محمد6537السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح60523329285730232202040201840محمد احمد عبدالرزاق محمد6538السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح59543123.52548.533225.5202040201840محمد الشاذىل محمد محمود6539السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان42532014213512162202040201840محمد الضوي جاد محمد6540السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح48452014.52438.520171.5202040201840محمد ايمن عبد الوهاب جويدعطيه6541السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان404226.51392225.5156202040201840محمد إسالم محمد حماد6542السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح61563626265231.5236.5202040201840محمد أحمد سعيد عبد هللا6543السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح46483315.51732.524183.5202040201840محمد أسامة رجب حسن6544السالم االعدادية بني 

زالقصي  ف نض عبد المعظ6545السالم االعدادية بني  ناجح45392314173120.5158.5202040201840محمد أشر

زالقصي  ز6546السالم االعدادية بني  ناجح48.5302011223320.5152202040201840محمد جمال احمد ياسي 



زالقصي  ناجح51512815.52540.521.5192202040201840محمد حجاج مرىعي عىلي6547السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح73564027305740266202040201840محمد رأفت خليفه محمود6548السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان42.521217.52330.54119202040201840محمد سعد فراج عبد هللا6549السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان60.5202010293929.5169202040201840محمد سيد احمد راشد6550السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح63323519294836214202040201840محمد شاذىل عىل حامد6551السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح72583730306038265202040201840محمد عبد الرحيم فهم عبد اللطيف6552السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح66493922.52547.531232.5202040201840محمد عبد النارص عبد المنعم محمد صالح6553السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح67533727295639252202040201840محمد عماد الدين عبد العظيم أحمد6554السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان41972.51921.5684.5202040201840محمد نارص ابو الحجاج عبد السالم6555السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان43.564102030386.5202040201840محمود حسن محمود حسن6556السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان411093.52831.528119.5202040201840محمود سيد محمد احمد6557السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان47.5222016304632167.5202040201840محمود عبد هللا ابراهيم خي 6558السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح64453420.52949.536.5229202040201840محمود عالء الدين عبد الرحمن عايش6559السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح50322019.52443.525.5171202040201840محمود محمد عبد الفتاح عبد القادر6560السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان5614135.524.53020133202040201840محمود منتض رمضان أحمد6561السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح42.541296.52531.531175202040201840مصطفز صابر محمد عمر6562السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح55.5472513274029196.5202040201840معاذ اسعد معتق عبادى6563السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح61.5463824275138234.5202040201840منتض محمد سالمه عىلي6564السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح5830308.521.53024172202040201840نض محمود محمد أبوبكر6565السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح70443219.51837.534217.5202040201840وسام محمد محمود أحمد6566السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان4018133.5710.524105.5202040201840وليد صالح الدين عبدالحميد حسن6567السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح593031.512183028178.5202040201840ياش غريب أبوالحسن محمود6568السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح65603924275138253202040201840يوسف احمد جمعه شحات6569السالم االعدادية بني 

زالقصي  ي رجب6570السالم االعدادية بني  ناجح52.532277233025166.5202040201840يوسف احمد حربى

زالقصي  ناجح65.5543421274832233.5202040201840يوسف ايمن احمد محمد6571السالم االعدادية بني 

زالقصي  ناجح55.53428.58223024172202040201840يوسف جمال عبدالموجود مصطفز6572السالم االعدادية بني 

زالقصي  ز6573السالم االعدادية بني  دور ثان5921342026.546.531191.5202040201840يوسف عماد عبد القادر حسي 

زالقصي  ناجح54.530329.526.53625177.5202040201840يوسف محمود غزاىل شادىل6574السالم االعدادية بني 

زالقصي  دور ثان571533.58.5715.527148202040201840يوسف مرتضز عبدالفضيل جاد الرب6575السالم االعدادية بني 

دور ثان48.5202556115109.5202040202040أحمد عطا عبدالهادى عبدالمجيد6576القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

دور ثان52.517204.5812.54106202040202040أحمد مدحت رمضان عبدالحميد6577القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

دور ثان42.51105.5611.5873202040202040أمي  عبيد عىل عىل6578القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

ي6579القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 
دور ثان42.514118.5614.51193202040202040كريم خالد  سيد أحمد حفنز

ناجح7350402426.550.540253.5202040202040محمد أسامة سعد إسماعيل6580القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

دور ثان5513206.5511.55104.5202040202040محمد عبدهللا أحمد توفيق6581القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

دور ثان401120310131094202040202040محمد محمود فوزى رشيدى6582القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

ناجح71393324224630219202040202040يوسف خالد محمد عبداالمام6583القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 



ناجح7757392326.549.540262.5202040202040إيمان منتض سعد إسماعيل6584القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

ناجح71.5383523.52548.533226202040202040أسماء جهالن حسن عابد6585القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

ة فايز أحمد قاسم6586القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي  دور ثان59.5163115.514.53025161.5202040202040أمي 

دور ثان4613136101620108202040202040حبيبه أبو الحسن عبده حامد6587القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

ز حسن محمد صغي 6588القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي  ناجح68.5553020113132216.5202040202040حني 

دور ثان431720.57.510.51821119.5202040202040رحمة أحمد عبدالمجيد أحمد6589القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

دور ثان44.517204121620117.5202040202040شهد حاتم محمود عبد المحسن6590القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

دور ثان56.53027.5781520149202040202040مروة عماد أحمد محمد6591القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

ناجح76594027.53057.539271.5202040202040ىم طلحه عبدالمعز طه6592القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

ناجح72584025.51742.536248.5202040202040ىم محمد سيد نوح6593القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

دور ثان41.517203.525.521105202040202040ندى نض محمد محمود6594القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

ناجح63323427.52451.532212.5202040202040هاجر عىل عبد الحميد عىل6595القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

ناجح75544030306037.5266.5202040202040هدير أحمد أمبارك مصطفز6596القصي  اإلعدادية للتعليم األساسالقصي 

كةالقصي  دور ثان2130204263022123181938202040أحمد محمد أحمد اسماعيل6597الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ناجح4030275253027154191838201940بهاء عبيد عباس حسن6598الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ي6599الحمرواين االعدادية  المشير
ناجح42.532277233029160.5181838201840زياد مبارك عىلي مصطفز

كةالقصي  ناجح4033276243025.5155.5181938201840عبدالكريم عصام عبدالكريم محمد6600الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ناجح66333717.52441.531208.5202038201940كريم عىلي سيف النض محمد عبد المالك6601الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  دور ثان45.519212161820123.5181838201940محمد اسماعيل عبد العظيم طاهر6602الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ناجح57453717284535219191835201840محمد الشاذىل ابو المجد عباس6603الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ناجح4035208223025150181938201940محمد حماده ابراهيم محمد6604الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ناجح485034.510253531198.5201938201940محمد عطا هللا محمد حامد6605الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ي6606الحمرواين االعدادية  المشير ناجح72.5563724254932246.5181838201940محمود حسن محمود حجاىحى

كةالقصي  ناجح47.534306.52834.528174181840201840محمود رمضان ابو الحسن جادو6607الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ناجح47.5452018284623.5182202038201840هاشم احمد ابو المجد عباس6608الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ي احمد6609الحمرواين االعدادية  المشير
ز حفنز ناجح54.5523026.52854.528219181840201740اشاء حسي 

كةالقصي  ناجح76.5564029305936267.5191940201940اشاء شاذىلي عطا عبدهللا6610الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ناجح75603630306037268202040201940اسماء محمود عبده محمد6611الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ناجح513827528.533.524173.5181840202040ندي حسن محمد النجار6612الحمرواين االعدادية  المشير

كةالقصي  ناجح59.5412715304537209.5191940201740هناء عالء الدين منصور محمود6613الحمرواين االعدادية  المشير

ناجح63553927.52855.534246.5202040201740حنا عماد رشيد عبادى6614فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

دور ثان41422612183013152202040191740خالد محمد عباس أحمد6615فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ناجح80604029.53059.540279.5202040202040عبد الرحمن محمود سالمه عىل6616فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

دور ثان40212715.51631.528147.5202040181840عبد المالك محمد السيد هارون6617فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ي6618فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 
ناجح80593930306040278202040202040عبدهللا عبيد عىلي عبدالراضز

ناجح77604030306040277202040202040عمر أحمد إبراهيم إسماعمل6619فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ناجح67.5543225.52853.521228202040202040محمد عصام محمد عبد الوهاب6620فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 



ناجح80604030306040280202040202040مروان محمد أحمد حمزة6621فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

دور ثان403924.54.57.51222137.5202040202040مصطفز محمود عيد عىل6622فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ناجح59423327.526.55431.5219.5202040202040يوسف ياش مصطفز مرس6623فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ناجح7557392927.556.539266.5202040202040تبارك زاهر عبد المنعم عبد الدايم6624فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ناجح7760382727.554.539268.5202040202040ريتاج محمد حسن سيد6625فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ناجح64.55938.529305933254202040202040شمس أحمد عىل حسن6626فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ناجح77583730275740269202040201940فرح اسامة شحات محمد6627فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ناجح76583926.52854.540267.5202040201940الما أحمد يحن  أحمد6628فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ناجح6442332217.539.525203.5202040201740لمياء سعد محمود توفيق6629فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ناجح77563930306040272202040201940مروج محمد محمود إسماعيل6630فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

ناجح63.55136.515254021.5212.5202040201840منه هللا أحمد عبد السالم أحمد6631فصول القصي  الرسمية االعدادية للغاتالقصي 

دور ثان2420227.522.53020116181840202040احمد عابدين حسن محمد حسن6632فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح51493720.53050.525212.5181840202040بدر رضا عمر عجور6633فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح59553822.53052.530234.5181840202040زياد حسن عبد القادر حسن6634فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح54.5503420305028216.5181840202040عبد الحميد خالد عبد الحميد محمد المنيىس6635فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ف السيد بدوى6636فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح74583927.53057.534262.5181840202040عبد الرحمن اشر

ناجح60.55736.510293920213181840202040عمر احمد محمد محمود6637فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح50463318173530194181840202040كريم جمعه سعيد جاد الكريم6638فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ز6639فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح775636.529305939.5268181840202040محمد تامر عبد السالم حسي 

ناجح74584022.52951.534257.5181840202040محمد مصطفز أحمد عىل6640فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح42463316.52945.529195.5181840202040محمود ادم محمد شيك6641فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح67493722.53052.539244.5181840202040محمود عىل عبدالصبور عبدالمجيد6642فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

 عطيت هللا احمد6643فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم
ر
ناجح50.5323110.53040.521175181840202040مصطفز شوق

ز6644فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم  عز الدين محمدين حسي 
ناجح61492818304828214181840202040مصطفز

ناجح40393317.51633.529174.5181840202040هاشم آدم محمد حاج6645فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح59393819173634.5206.5181840202040هشام شاذىل محمود ابراهيم6646فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

 سعيد6647فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم
ز
ناجح49.5543919173631209.5181840202040يوسف وائل احمداب

ز6648فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح52.5533821.522.54436.5224181840202040الشيماء ابراهيم احمد ياسي 

ناجح404334.516.51733.535186181840202040الشيماء فرغىل سليم أحمد6649فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح49.5473917173437206.5181840202040ايمان طارق السيد عبد الحليم عماره6650فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ز6651فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم ف محمد حساني  ناجح73.5543926.52955.539261181840202040ردينة أشر

ناجح624338.519.526.54631220.5181840202040ريم عبد الجواد احمد ابراهيم6652فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح49423622.52345.530202.5181840202040سلم حسن عبد هللا حامد6653فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

وق محمد حسن عىل6654فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح63494025.52348.537237.5181840202040شر

ناجح69564028.52957.537259.5181840202040شهد مصطفز عبد هللا احمد6655فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح59.5503423264932224.5181840202040عهد عبد القادر عىل حجازى عىل6656فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

دور ثان30343815163131.5164.5181840202040فرحه فراج حسن احمد6657فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم



 سعيد6658فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم
ز
ناجح45.544341623.539.526189181840202040مريم ايمن احمداب

ناجح55.548372123.544.523208181840202040مريم محمد عبد القادر احمد6659فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح63.5523920.52444.535234181840202040مريم محمد محمود عبيد هللا6660فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح65604023285138254181840202040مريم محمود السيد محمود ليله6661فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح69.5533818264431235.5181840202040ميار نبيل محمد ابو زيد6662فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح67.5474016193528217.5181840202040ندى محمد فوزى الجوهرى الزيات6663فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح60513815264129219181840202040نعمة عيد عبدالقادر سعد هللا6664فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ز عيىس عبد العاط6665فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح62.5514015274234229.5181840202040نورهان حسي 

ناجح65.5584020264634243.5181840202040هاجر عمادالدين أحمد محمد6666فصول مرس علم االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ف محمد حسن مختار جايد6667فصول ال برهان اعدادىمرس علم ناجح77554030306040272181840202040اشر

ناجح40433410223225.5174.5181840202040زياد محمود مصطفز سعدى6668فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح40.5473615173223.5179181840202040عبد المسيح نصح صادق فهم زاخر6669فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح57604026265232.5241.5181840202040فارس عبد الاله ابو المجد عبد الاله6670فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح59443926285436232181840202040محمد عىل احمد محمد6671فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح68.5444027.53057.537247181840202040محمد نور الدين يوسف ابوالحمد6672فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح71534028305838260181840202040مصطفز محمود يوسف احمد6673فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح40.5423826.52450.533.5204.5181840202040معاذ محمود عبد الغنز محمد6674فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح80554029.53059.540274.5181840202040مينا صفوت سعد جيد6675فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح45.5403923275032206.5181840202040يوسف حجازى سعد يوسف6676فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح45.5373320264626.5188181840202040يوسف مجاهد عبد الفتاح احمد6677فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح40332821214222165181840202040اروى احمد اسماعيل احمد6678فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح79574029305939274181840202040اصاله احمد ابراهيم محمد6679فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ز عىل6680فصول ال برهان اعدادىمرس علم ناجح42.5342915254023.5169181840202040االء صابر حسني 

ناجح59.5362925.52348.534207181840202040امنيه عىلي حسن محمد6681فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح44.5393021224322178.5181840202040ايمان نارص شيبوب محمد6682فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح51.5483626285439.5229181840202040دعاء مجدى سالم سليم6683فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح72473824.53054.536247.5181840202040ريناد مؤمن محمد عبد هللا6684فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ز قطب6685فصول ال برهان اعدادىمرس علم ناجح52.5453219.53049.531210181840202040سمر حماده حسي 

ناجح43342717.53047.526.5178181840202040شهد جابر عبدالعظيم محمد6686فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح72.5513726.53056.538.5255.5181840202040شهد ياش محمد البندارى الحضى6687فصول ال برهان اعدادىمرس علم

6688فصول ال برهان اعدادىمرس علم
ر
ناجح69.5574028305840264.5181840202040شيماء عبد هللا عبد الننى البضاب

ناجح75584028.53058.539270.5181840202040مارفيا مجدى محروس شنوده6689فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح59463119304936.5221.5181840202040مريم عبد الخالق محمد احمد6690فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح52.5473524.53054.537.5226.5181840202040مريم عيىس محمد شعبان عبد العزيز6691فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح75.5463829305940258.5181840202040منه محمد عىل احمد6692فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح71483925305539252181840202040ندى سيد محمود احمد6693فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح40312615.52540.521158.5181840202040نعمه يونس محمد محمود6694فصول ال برهان اعدادىمرس علم



ناجح76594029305940274181840202040هاجر محمد طاهر اسماعيل6695فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح71.5463427.52956.534.5242.5181840202040يوستينا فرحات يونان مالك6696فصول ال برهان اعدادىمرس علم

ناجح42363115274229180202030181838اسماعيل احمد سليم عىل6697فصول الشيخ صالح برانيس األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح49.5543617304730.5217202035181838أحمد عيد محمد حسن6698فصول الشيخ صالح برانيس األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح40413917.52845.526.5192202030181838جميل عىل سعيد محمد6699فصول الشيخ صالح برانيس األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح40422715254034183202030181838صالح سعيد محمد عىل6700فصول الشيخ صالح برانيس األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح44.5443617274435203.5202030181838محمد أبو الحسن عبد المنعم حامد6701فصول الشيخ صالح برانيس األعدادية للتعليم االساسمرس علم

دور ثان30.5424015294437193.5202025181838آمنه محمد عبدالرحمن سلمان6702فصول الشيخ صالح برانيس األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح40303619.52443.532.5182202030181838خديجه محمد عبدهللا حسن6703فصول الشيخ صالح برانيس األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح7460402829.557.540271.5202035181838غاده احمد عبد المنعم السعيد العير6704فصول الشيخ صالح برانيس األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح57444023275040231202030181838مدينه عىل سعيد محمد6705فصول الشيخ صالح برانيس األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح54413920305026210181838182038ابراهيم حسن محمد نض6706فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح58443721305128.5218.5181838182038احمد سعيد عبد الاله سعد هللا6707فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح54413722305230.5214.5181838182038اسالم محمد عىل الباب محمد6708فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ف عىلي عيىسي عبد هللا6709فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم
دور ثان141181838182038غ263835192342اشر

ناجح50423920305026207181838182038جامع سعد بركه عوض هللا6710فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ز فرج عبدالقادر6711فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح55413922305234.5221.5181838182038حسن حسي 

ناجح54393922305230214181838182038حسن محمد سعد عبدالعزيز6712فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح47413420305031203181838182038سعد احمد عيىس سعد6713فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ى نض6714فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح59413922244633218181840182038طه احمد عمي 

ناجح50413722305230.5210.5181838182038عبدهللا محمد منصور حسب هللا عبد السيد6715فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح56393921305132.5217.5181838182038عالء عبد الرحمن محمد سعد6716فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ز سعد هللا6717فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح59443721.53051.530.5222181838182038عىل عبد الرحمن محمد حسي 

ناجح64483922.53052.532.5236181838182038كرم صالح عبد الباسط سعد6718فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح64423822.53052.529.5226181838182038محمد سعد هللا عىل عبد هللا6719فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح59403723305330.5219.5181838182038محمد عبد القادر عبد هللا عبد النور6720فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح64423921.53051.532.5229181838182038محمد فرج هللا عجيب رباح6721فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح65493924.53054.533.5241181838182038محمود ابوبكر محمود عبد الصادق6722فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح72464025305535248181840182038االء عبدهللا مسعود احمد6723فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح65373822.53052.529221.5181838182038تميمة عىل عيىس عبدالعاط6724فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح64423922.53052.532.5230181838182038دنيا صالح عبد الباسط سعد6725فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح65483922305233.5237.5181838182038سعاده جمعه عىل سالم6726فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح63463822.53052.532.5232181838182038كريمه محمد عبد الرحمن عىل6727فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح66403822305232228181838182038نوار نارص سالم سعد6728فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

دور ثان23343323285127168181840182038احمد حسن محمد عىل6729فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح46483821295037219181840182038احمد عبد الهادى محمد حسن6730فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح79563828.52957.539269.5181840182038اسالم صابر سيد محمد6731فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم



ناجح60392421.52546.529198.5181840182038اسالم محمد عبدالحميد عبدهللا6732فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح42332717.52946.527.5176181840182038أحمد أبوالحسن عبدالحميد جامع6733فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح42362724.52953.530188.5181840182038سيف الدين عبدالعزيز سعد عبدهللا6734فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح50463227295639223181840182038سيف سعيد ابراهيم النجار6735فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح71554024.52953.537256.5181840182038عبد الرحمن عالء كمال هاشم6736فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح69494026.52955.538251.5181840182038عبد العزيز حسن صالح ساعد6737فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح40353024295336194181840182038عزالدين عبدالعزيز سعد عبدهللا6738فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح695035.521.52950.538243181840182038عالء محمد عيد عبدهللا6739فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

يف احمد عبدالرحيم6740فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح71543824.52953.538254.5181840202038محمد شر

ناجح76543927.52956.537.5263181840182038محمود احمد عبد اللطيف محمد6741فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ز صالح ساعد6742فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم  حسي 
ناجح71524025295439256181840182038مصطفز

ز عبدالرحمن جمعه6743فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم  حسي 
ناجح57403221.52950.534.5214181840182038مصطفز

ناجح77543924.52953.538261.5181840182038مهدى شاذىل حسن محمود6744فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح58524024.52953.538241.5181840182038يوسف مصطفز احمد عاشور6745فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

 عىل سعد6746فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم
ز
ناجح46462820.52545.535200.5181840182038اسماء احمداب

ه فاروق السيد عىل6747فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح664430.523295236228.5181840202038امي 

ناجح44543024.52953.539220.5181840182038تيسي  محمد محمود مرزوق6748فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح63504019.52948.536.5238181840182038حامدة عبدالرحمن عبدالقادر عبد الجيد6749فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

دور ثان31412312294125161181840182038رشا محمد سعد عبدالموىل6750فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ز6751فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم دور ثان292930.5125.5181840182038غ3828غسعاد عبد القادر عبد الجيد حسي 

ناجح74543027.52956.534.5249181840202038سيده محمد عيد عبدهللا6752فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح64.5483827295636242.5181840182038ضح نارص حسن عىل6753فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح54.5373522.52850.532209181840182038عزه فرج هللا عبدالقادر عبدالجيد6754فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح56.5523526295537235.5181840182038فرح محمد سعد محمد6755فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح60543725295439244181840182038كريمه عبدهللا سعد عبدالعزيز6756فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح54.5543118.52947.539226181840182038مريم سعد محمود عبدهللا6757فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح76604028305840274181835181838احمد متوىلي سعد محمد السخاوي6758فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح69584026305640263181835181838احمد محمد محمود موس6759فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح48534023.53053.536230.5181835181838أحمد حسن منصور محمود6760فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح59.5544028305840251.5181835181838بشي  محمود بشي  عيىس6761فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح56.5563926.53056.540248181835181838زياد عىل عبد الصالح سعد6762فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ز6763فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح71.5574028305840266.5181835181838سعيد محمود سعيد حسي 

ناجح43.5424023305339217.5181835181838طارق عبدالقادر عىل ساعد6764فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح51503726305640234181835181838طه عيد سعد محمد6765فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح58584028305840254181835181838عىل ابواالسعود عبد الرحمن عبيد6766فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح73.5524027.53057.540263181835181838كريم هشام محسب محمد6767فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح61494026.52955.538243.5181835181838مازن حسن محمد ابوالمجد6768فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم



ناجح61.5464026.53056.538242181835181838محمد خليفه معتوق جاد هللا6769فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح53484025.53055.538234.5181835181838محمد عىل سعيد عبدالقادر6770فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح40423923295238211181835181838يوسف ابو الحسن عبد هللا حامد6771فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح62.5483926.53056.538244181835181838يوسف جودت سعد محمد6772فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح43.5384021274839208.5181835181838اسماء نارص سعد جامع6773فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح62484025305539244181835181838امل أحمد جميل هللا فرج الكريم6774فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح49443725305534219181835181838امنه عبدهللا نض محمد كريم6775فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ز جمعة6776فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح61.5443922305236.5233181835181838جنه نارص حسي 

ناجح68504026305640254181835181838حبيبه أحمد بدرى همام6777فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح70523927.53057.538256.5181835181838حلبمة عبدهللا نض محمد فري    ج6778فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح63513726.53056.540247.5181835181838رانيا عطيه عىل سعد6779فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ين وليد احمد السعيد6780فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح71.5564028.53058.540266181835181838شي 

ز فضيل6781فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح48534027.52855.540236.5181835181838شيماء عىل حسي 

ز حسن6782فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم ناجح61.5543928.53058.539252181835181838هاجر أحمد حسي 

ناجح72.5564028.53058.540267181835181838هاجر حسن عىل حسن6783فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح69574028.53058.540264.5181835181838هند محمد ظوط طه6784فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجح55463428275533223202040172040حبيبة ابراهيم عبدالواحد هالل6785بورت غالب الخاصة للغاتمرس علم

ناجح46313228305829196191940202040ابراهيم سليم سالم عىل6786اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان16222211.520.53220112191940202040ابراهيم محمد حسن محمد عوض6787اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز6788اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان22.5132019.52544.520120191940202040احمد حامد محمد حسي 

دور ثان31302526.52753.526165.5191940202040احمد شعبان احمد محمد اسماعيل6789اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان31.5172515183320126.5191940202040احمد عبد الهادى احمد محمود6790اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان28.5412827.53057.530185191940202040احمد عبيد محمد سيد6791اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان292025.515.52641.520136191940202040احمد محمود عيىس حامد6792اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

يف6793اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان411120.515274220134.5191940202040ادروب حسن الحسن محمد شر

ز حامد محمد6794اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان401326.515304520144.5191940202040ادم حسي 

دور ثان40202620274727160191940202040اسامه حسن محمد احمد6795اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان27.512269.52736.520122191940202040الحسن بطران محمد خي  بطران6796اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان401927.515274223151.5191940202040الحسن هاشم عثمان كرار6797اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز ابراهيم عىل بالل6799اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان24.5302517254220141.5191940202040امي 

ز احمد حسن6800اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان0191940202040غ0غغغغغايمن حسي 

ناجح76.5583830306039271.5191940202040أحمد هيثم انور عىل محمد6801اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان28222915163120130191940202040تاج الرس عوض هللا محمد ادم محمد عوض6802اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز6803اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن يل حسي  ز جيى يل حسي  دور ثان17.530129122120100.5191940202040جيى

ناجح40562823275031.5205.5191940202040حازم محمد محمد السعيد اليمنز6804اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان0191940202040غ0غغغغغحامد ادم حمد محمد6805اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان40222816143021141191940202040حسن حامد محمد عوض6806اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن



ناجح40302916143020149191940202040حسونه احمد محمد عيد6807اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز محمد احمد عمران6808اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان9.521319213020111.5191940202040حسي 

ز محمد دبلوب كرب6810اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ز هيى دور ثان27.579526312094.5191940202040حسي 

6811اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن
ز
دور ثان3092312243620.5118.5191940202040رمضان محمد حسن دكروب

ز عىل عبد السيد6812اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان0191940202040غ0غغغغغسعيد حسي 

دور ثان31.5322017203726146.5191940202040سعيد عوض هللا لباب عىل6813اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان28222817234021139191940202040سليم حامد جمعه حسب الننى سعد6814اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان11.511.512.545191940202040غ21غغسيف الدين كرار محمد قرباوى6815اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز6816اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن يف ابرسر عىل حسي  دور ثان243024711.518.520116.5191940202040شر

دور ثان30302215203513130191940202040صالح محمود سعيد احمد6817اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان0191940202040غ0غغغغغعادل عامر عوض هللا احمد6818اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز حامد احمد6819اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان0191940202040غ0غغغغغعادل ياسي 

دور ثان24302810.519.53022134191940202040عبد الرحمن السيد عبد الرحمن السيد متوىل6820اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان121624912211184191940202040عبد الرحمن عادليب نض دليل6821اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان181421910192092191940202040عبد الرحيم غريب عبد الرحيم السمان6823اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح55.53331.510203029179191940202040عبد العزيز ماجد ابو المجد عثمان غزال6824اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ق6825اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان23.519239.51120.524110191940202040عبد هللا الحسن احمد بي 

ناجح40353110.519.53023159191940202040عبد هللا محمد جالل غانم6827اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز محمد دين6828اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان0191940202040غ0غغغغغعثمان حسي 

دور ثان45222815163120146191940202040عثمان محمد حامد محمد6829اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح55302615203525171191940202040عصام حسن محمد عىل عمران6830اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح67303520274734.5213.5191940202040عالء جاد الموىل محمد محمود6831اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان62172717234020166191940202040عىل ابراهيم عىل كرار عيىس6832اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان2262018382187191940202040غعىل كرار ادم كرار6833اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح56.5302919244331189.5191940202040عىل محمد سعيد عبد السيد6834اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز6835اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ى حسي  ناجح45322018244220.5159.5191940202040عمر احمد الطي 

ناجح55303016213721.5173.5191940202040عمر احمد عمر ابو الحسن6836اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان0191940202040غ0غغغغغعمر طاهر عمر محمد تك ادروب6837اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان4182017183520.5124.5191940202040عمر محمد الدين محمد عىل6838اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان191922.598.5191940202040غ211224عيىس حامد عيىس حامد6839اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح40312215243923155191940202040عيىس عىل كرار بالل6840اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان28352219244325153191940202040عيىس هاشم الحسن حسن6841اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز طاهر احمد6842اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان27191940202040غ0غغغغ27كرار حسي 

ناجح473027.522184022166.5191940202040كرار محمد عيىس كرار6843اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان203021.518234121133.5191940202040لطفز صابر لطفز محمد6844اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح62503629305926233191940202040محمد احمد سيد جاد الرب6845اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح5731202493320161191940202040محمد احمد محمد خي 6846اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن



ف محمد محمود6847اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح64343224224625201191940202040محمد اشر

ناجح59.54228.529275628214191940202040محمد انور عطيتو التازى6848اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح44.54333.527305722200191940202040محمد جالل عبيد محمد6849اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز6850اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان0191940202040غ0غغغغغمحمد حسن عثمان حسي 

ناجح453425.526234920.5174191940202040محمد طاهر محمد سيد عثمان6851اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح56382726245032203191940202040محمد عثمان سعد محمد6852اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح73523729305935256191940202040محمد عىل ابو المجد احمد6853اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز محمد نافع6854اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان0191940202040غ0غغغغغمحمد عىل حسي 

ناجح43302024224620159191940202040محمد فتح احمد عواد6855اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح63.5403429275629.5223191940202040محمد مسعد ابراهيم عيد6856اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

 عىل6857اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن
ز
ناجح77564029305939.5271.5191940202040محمود ابراهيم السيد عناب

ناجح764836.529305939258.5191940202040محمود السعيد محمود محمد االمام6858اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان0191940202040غ0غغغغغمحمود حسن سعد عبد القادر6859اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح75593529295831258191940202040معاذ احمد حازم عبد القادر6862اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز صالح احمد حسن6863اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح73.5534029305939264.5191940202040معير

ز مصطفز عىل محمد6864اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح76.5524029305939266.5191940202040معير

دور ثان26262966191940202040غ11غغنارص كرار طاهر حسن6865اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح64422828275528.5217.5191940202040نافع حامد محمد عىل6866اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان21.5502725244926173.5191940202040نضال عبد النارص عوض محمود6867اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح53392129245338204191940202040يوسف شعبان محمد خلف6869اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح72523529305933.5251.5191940202040يوسف محمد احمد عىل6870اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح69503429305932244191940202040يوسف محمد يوسف محمد6871اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح59.5393929225129.5218191940202040اشاء منصور احمد محمود6872اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح71453929255431.5240.5191940202040اسماء ادم عيىس الحاج6873اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح71.5503626.52349.530237191940202040اسماء حامد عىل كرار6874اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز6875اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح63383521234427207191940202040اسماء عىل محمد حسي 

ناجح41.5303016233920.5161191940202040امل عيد عيىس كرار6876اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح74543930306039266191940202040ايمان عىل الشوربحى ابو العال6877اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح62.5343127295622205.5191940202040ايمان كرار مصطفز عىل ابو الحسن6878اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز6879اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح58.5453429305935231.5191940202040ايمان محمود عىل حسي 

ار فضلول6880اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ز ناجح65.5483730295926235.5191940202040ايمان هالل مي 

ناجح57303425255022193191940202040ايه كرار عمر كرار هدل6881اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز6882اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح61.54135.523244729214191940202040بسنت عىل محمد قاسم حساني 

دور ثان24.5302811193027139.5191940202040تقوى مصطفز محمد دين مصطفز6883اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح41302715213623157191940202040توحسنه عىل تاج الرس عىل6884اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح40352915213627.5167.5191940202040جامعه حمد محمد حمد6885اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز ابو عىل6887اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح56403222254729204191940202040جنه محمد عثمان حسي 



ناجح50.5353222254731195.5191940202040حاجه عيىس محمد عمر6888اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح48.5343420.52444.535196191940202040حبيبه احمد عبد الحميد احمد عثمان6889اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح65523618304839240191940202040حبيبه محمود عبد القادر محمود الشاذىل6890اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان51.5193017203722159.5191940202040حليمه بطران محمد خي 6891اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح66323116244030199191940202040حليمه جمعه محمد سيد جامع6892اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح47313015254022.5170.5191940202040حليمه عيىس عثمان محمد احمد6893اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح63.5403622254734220.5191940202040حليمه كرار حسن محمد6894اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان56.5203317244131.5182191940202040حليمه نارص كرار محمد نارص6895اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ى ابو المجد قاسم6896اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ز خضز ناجح53.5483726305637.5232191940202040حني 

ناجح57423720305034.5220.5191940202040حواء عىل سعيد عبد السيد6897اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح40.5483622305230206.5191940202040حواء عمر عيىس كرار6898اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح69543920294938.5249.5191940202040خديجه عوض محمد ابراهيم احمد6899اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

يف الحسن6900اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح49453719284728206191940202040خديجه محمد عيد الحسن شر

ز عىل محمد6901اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح40393019254429182191940202040دعاء حسي 

ز6902اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح47.5373715294425.5191191940202040رانيا سيف الدين ادم حسي 

ناجح78574030306039274191940202040رانيا هاشم عبد الحميد هاشم6903اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح66473728295735.5242.5191940202040رحاب وائل عىل خلف عىل الماسخ6904اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز حامد داشكاب6905اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح75.5503827295639258.5191940202040رحمه حسي 

ناجح68583825.53055.540259.5191940202040رقيه محمد ابراهيم محمد6906اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح40423720264622.5187.5191940202040رنده محمد عىل ابراهيم6907اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح58.5423622305230218.5191940202040زينب محمد ادم محمد عوض محمد6908اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح67.5563726305637253.5191940202040زينب مصطفز عبد المنطلب محمود6909اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح51.5523826305622.5220191940202040سلوى اوشيك محمد ادم6910اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح65.5423921.53051.528.5226.5191940202040سماح محمد احمد عرابى6911اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح55323215243921179191940202040شاديه احمد عبد هللا محمد6912اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

يفه احمد محمد طاهر ابو محمد6913اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح403434.522254725180.5191940202040شر

يفه صادق احمد محمد6915اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان223032.511283923.5147191940202040شر

ناجح70553930306040264191940202040شمس محمد ابراهيم عبد الرازق6916اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح70533927305737256191940202040شهد جعفر محمد احمد6917اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح70533824.53054.535.5251191940202040شهد محمود صابر ابراهيم6918اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح74543522305232247191940202040شوق حسن احمد بركه6919اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح59.5423615284326.5207191940202040شيماء ادم محمد طاهر محمد6920اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح41.5303315243925.5169191940202040شيماء محمد احمد عمران6921اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح72423718274529225191940202040عاشه احمد فرح عىل نور6923اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان0191940202040غ0غغغغغعايده ابراهيم قرباوى الحسن6924اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح57.5303817304729.5202191940202040عايده عامر عوض هللا احمد6925اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح40.5323315223725.5168191940202040عائشه طاهر محمد هساى الحسن6926اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن



دور ثان373425.53055.528.5155191940202040غعائشه محمد سيد عىل6927اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح65503624254932.5232.5191940202040علياء مهدى محمد حسن6928اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح59393522274933.5215.5191940202040عيده عىل محمد صالح6929اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح46.5343417294626.5187191940202040فاطمه ادم عيىس ادم6932اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز6933اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح69.5573930306039264.5191940202040فاطمه الزهراء عيد محمد عبد الرحمن ابو العيني 

دور ثان0191940202040غ0غغغغغفاطمه جميل احمد رضا6935اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح40363717244127.5181.5191940202040فاطمه حامد صالح الالبركاب6936اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان0191940202040غ0غغغغغفاطمه حسن عىل سعد عبد القادر6937اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح67353611294028.5206.5191940202040فاطمه حمد محمد ابراهيم6938اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح74563926305638263191940202040فاطمه رضا محمد خي 6939اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح57362916274327.5192.5191940202040فاطمه سعيد حسن احمد6940اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح40382219244326169191940202040فاطمه محمد احمد عىل6943اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح44402621224327180191940202040فاطمه محمد الحسن اشبادين عيىس6944اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح40342117.52542.524161.5191940202040فاطمه محمد نور محمد طاهر محمود6946اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح49372921244530190191940202040فاطمه موس محمد عيد بطران6947اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح71.5493024204428.5223191940202040فاطمه نارص حامد ابراهيم6948اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح51392923.52548.526193.5191940202040ليىل محمد رحمه محمد طاهر6949اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح56353423305328206191940202040ليىل موس محمد عىل6950اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح46362921.52647.528.5187191940202040مدينه محمد عيد نعيم عيد6951اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح40303021.52243.525.5169191940202040مرام فتح احمد عواد6952اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان0191940202040غ0غغغغغمريم احمد حمد هللا رضا6953اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز حسن6954اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح41302812193127.5157.5191940202040مريم ادم حسي 

ناجح41302816.51733.526.5159191940202040مريم عمر محمد عىل6955اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح76603929285737269191940202040مريم ياش عىل حامد6956اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثان4483020.52141.530.5154191940202040منار محمود محمد ابراهيم6957اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

يف6958اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح44.5353720.52343.526.5186.5191940202040منصوره محمد هساى الحسن الرسر

ف عبد الرحيم عبد هللا6959اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح72594026.53056.539266.5191940202040منه اشر

ناجح75594028.53058.535.5268191940202040منه عبد ربه اسماعيل يوسف العبد6960اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

 مقبول6961اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن
ز
ناجح70423922.52648.530229.5191940202040منز احمد عثمان طرشاب

ز لباب6962اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح63.5343617213829.5201191940202040منز عىل حسي 

ناجح51.5302521.52344.526.5177.5191940202040منز عيىس احمد نافع6963اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح543638.518234127.5197191940202040منز موس سعد محمد6964اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ه عوض عيىس كنفور6965اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثان49193110.51222.512.5134191940202040مني 

ناجح70.5393217.52744.529.5215.5191940202040نفيسه محمد عثمان محمد احمد شنقرون رحمه6966اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح74604029305938.5271.5191940202040نورهان محمد محمد عوض الفار6967اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح61414028305829.5229.5191940202040نورهان محمود مصطفز عىل6968اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح58513629295834.5237.5191940202040هاجر ابراهيم محمد عىل عمران6969اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن



دور ثان3224.52650.529.5112191940202040غغهاجر عىل محمد حمد6970اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح67553725.52449.530238.5191940202040هاجر عىل محمد سيد جامع6971اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجح47352719153430173191940202040هدى عىل احمد عىل كرار6972اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز احمد6973اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح46463321.52344.528.5198191940202040هدى محمد حسي 

ناجح71593828305835261191940202040وفاء طاهر محمد محمود طاهر6974اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز ابو الحسن عبد المجيد جيى هللا6975اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجح66.5463525224731.5226191940202040ياسمي 

ز حسن احمد6976اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ز حسي  دور ثان26382719.52039.529.5160191940202040ياسمي 

ناجح58333316.52541.533.5199181840161940زياد مصطفز امبارك محمود ابو جابر6977فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

دور ثان31303217.52441.531165.5181840161940طه احمد عيد جامع6978فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

دور ثان27303317244130.5161.5181840162040طه عىل احمد عبدالكريم6979فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

ز سعد صالح نارص6980فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن دور ثان30403417.52441.528.5174181840162040عبدهللا حسي 

ناجح56393419.52443.532.5205181840162040عبدهللا محمد عبد الرحيم سيد6981فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح61383519234232.5208.5181840162040عمار محمد عىلي جامع6982فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

دور ثان22302615153021129181840161540فرج هللا عبد القادر عبد الهادي عبد الحميد6983فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح40443419244332.5193.5181840162040قاسم محمد الحسن جامع الحسن6984فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح55.5423118244234204.5181840162040امل سعد عبدهللا عبدالكريم6985فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح46.5383317244132.5191181840162040حنان جمعه ادروب جامع6986فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح55443219234233.5206.5181840162040رضية موس جمعه سعد6987فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح49412517213825178181840162040زينب حسن محمد عىلي6988فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

ز6989فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن ناجح40432820214132.5184.5181840161740سعيده عىل محمد حسي 

ناجح45423519.52443.529194.5181840161940عايده سالم عبد القادر عىلي6990فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

ز كرار محمد فري    ج6991فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن ناجح49.5373620244434200.5181840162040كريمه حسي 

ناجح41.5413418.52442.532.5191.5181840162040مريم نارص محمد عبد الرحمن6992فصول نجيب محفوظ للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح55.5393717203730198.5191836171838خالد محمد عبد الكريم ساعد6993فصول الفريق سعد الشاذىل للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح54.5413617203729.5198191837161938عيىس عىل عبدالرحمن ساعد6994فصول الفريق سعد الشاذىل للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح50.5433617193629194.5202039192038جايره عبدالرحمن احمد سعيد6995فصول الفريق سعد الشاذىل للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح61413720224230211202040192038كريمه عىل عيىس محمد6996فصول الفريق سعد الشاذىل للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح66433721204130217201840182038نادية مصطفز عيىس حسن6997فصول الفريق سعد الشاذىل للتعليم االساسشالتي  ن

ناجح403832.515243926.5176181838161538ابراهيم محمود محمد لباب عيىس6998الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان28.5372916203628.5159181838161538احمد اوكي  محمد كجر6999الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان26.535311628.544.527.5164.5181838161538احمد حسن احمد عيىس7000الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان26303016.52743.525.5155181838161538احمد محمود محمد صالح7001الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

يف7002الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب دور ثان33341928.547.531.5146181838161538غالحسن محمد احمد شر

ز محمد7003الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب ناجح42453523305333.5208.5181838161538الحسن محمد حسي 

دور ثان25332417223928.5149.5181838161538آدم حامد عثمان محمد7004الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ز7005الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب ز محمدطاهر هيى ناجح424233.518.52745.531.5194.5181838161538عبدالقاسم محمدهيى

دور ثان22403019254429.5165.5181838161538عبدهللا محمد عيىس بخيت7006الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب



ناجح40353119.52645.530.5182181838161538عبده عيىس عىل سعد7007الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح41433020254530.5189.5181838161538عثمان جعفر محمدين احمد7008الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح404131.516264228.5183181838161538عثمان حسن عىل ابوعيىس7009الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان20412715233826.5152.5181838161538عىل جامع محمود محمد7010الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان273623.515.522.53824.5149181838161538عىل طاهر احمد محمد7011الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان12302615233828.5134.5181838161538عىل محمد عبدهللا هساى7012الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان17332220.52141.529.5143181838161538عىل محمد عىل محمد7013الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان30.5302121214230.5154181838161538عمر ابوبكر عبدالقادر عجايب7014الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ز7015الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب ناجح40302319244330.5166.5181838161538عمر حسن محمد حسي 

ناجح40402521.52849.530.5185181838161538عيىس احمد محمود صدو7016الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح40343019.52847.530.5182181838161538عيىس اوكي  عيىس محمد7017الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان22302617284530.5153.5181838161538عيىس محمد محمد عوض احمد7018الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان27.5362417.52542.530.5160.5181838161538محمد احمد محمود صدو7019الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان23302115213630.5140.5181838161538محمد حسن محمد ديلوب هساى7020الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ز عيىس بطران7021الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب دور ثان9.5302211203130.5123181838161538محمد حسي 

دور ثان24.5302019133222128.5181838161538محمد عيىس احمد عيىس7022الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان25302115163129.5136.5181838161538محمد هاشم عثمان أحمد7023الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ز محمود7024الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب دور ثان23.5182018.51432.529.5123.5181838161538محمود حسن هيى

دور ثان31.5322321264729.5163181838161538محمود محمد حامد الحاج7025الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان18383512253726.5154.5181838161538مرغنز محمد احمد عىل نض7026الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان931219213024115181838161538مصطفز محمداى ابراهيم ابوبكر7027الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان10.5402411.519.53121.5127181838161538مصعب محمديسلم سالم سعد7028الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان2036308223022.5138.5181838161538موسيب احمد كرار عيىس7029الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان29422613.516.53028.5155.5181838161538نارص عيىس نارص احمد7030الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح42443118.527.54631.5194.5181838161538اسماء محمدطاهر عىل عثمان7031الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح464432.518.52947.532.5202.5181838161538امنه محمد عيىس اوكي 7032الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ز7033الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب ز محمد حسي  ه حسي  دور ثان28433014.527.54230.5173.5181838161538امي 

ناجح404632.518.52644.528.5191.5181838161538حليمه محمد جامع عىل محمد7034الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح404232.515203527.5177181838161538حواء احمد ابراهيم ابوبكر7035الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح47423418254328.5194.5181838161538حواء احمد موس عوض7036الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح40483318284631.5198.5181838161538حواء عىل حمد جامع7037الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح404130.516233929.5180181838161538خديجه ادم احمد كرار7038الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح524832.515223729.5199181838161538خديجه حسن ابوعيىس محمد7039الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح54483323.52851.531.5218181838161538رانيه محمد عبدالقادر عجايب7040الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان29403125.52651.532.5184181838161538رقيه الحسن محمود احمد7041الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان31303022.52345.531.5168181838161538زينب محمد احمد عىل7042الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ز موس7043الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب دور ثان24313222.52648.531.5167181838161538سعديه طه حسي 



دور ثان29303221214229.5162.5181838161538عامره طاهر عىل ابابكر7044الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان18403224.52751.531.5173181838161538عايده عثمان محمد طاهر7045الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان20393226.52551.530.5173181838161538علويه سيد عيىس عمار7046الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان26363026.52652.531.5176181838161538فاطمه احمد محمود عىل7047الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان23383123264931.5172.5181838161538فاطمه محمد عيىس جامع7048الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

يف بلوى7049الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب دور ثان26.5393222224431.5173181838161538مالكه حامد ادم شر

ز سيد حسن7050الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب دور ثان17.5393023234630.5163181838161538مدينه حسني 

ناجح52393626.52652.531.5211181838161538مدينه عوض اوكي  محمد7051الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان18333021.52647.529.5158181838161538مدينه محمد أحمد محمد7052الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

يف محمد دبلوب7053الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب دور ثان30363222.52446.529.5174181838161538مدينه محمد شر

دور ثان4014615193426.5120.5181838161538مريم محمداى إبراهيم أبوبكر7054الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح64523224254932229181838161538ىم شعبان محمد محمود7055الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح40302021.51940.529.5160181838161538نعمه عوض ابراهيم قرقض7056الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان4022918.52139.526.5137181838161538نعمه محمد سليمان حسن7057الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

دور ثان40.512615203527.5121181838161538نوره عوض محمد طاهر7058الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ناجح44302025194432.5170.5181838161538نورهان صالح محمود موسيب7059الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ي اإلعداديةحاليب ناجح71423617284527221181837171738احمد فتح محمود محمد داود7060أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان0181837171738غ0غغغغغادم حركه عيىس حمد7061أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان19302915223722.5137.5181837171738ادم عجايب حامد محمد7062أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح4030326273321156181837171738إبراهيم أحمد حامد عيىسي7063أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان42.5223415.52742.524165181837171738إبراهيم محمد طاهر حمد7064أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان22172611.51930.524119.5181837171738أحمد حسن محمد صدو7065أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان27.5173110243426.5136181837171738أحمد عثمان عيىس أرغب7066أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ز عيىس7067أحمد عرابى ناجح50303615304526.5187.5181837171738أسماعيل عىل أمي 

ي اإلعداديةحاليب دور ثان29.5353618.52846.523.5170.5181837171738آدم محمد إبراهيم محمد7068أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان31.5192411233424.5133181837171738جعفر محمد محمدطاهر محمدين7069أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان12302512183022.5119.5181837171738حسن حمد عيىسي حمد7070أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ز7071أحمد عرابى ز أحمد محمد حسي  ناجح4031346243020155181837171738حسي 

ي اإلعداديةحاليب ز محمد طاهر أحمد7072أحمد عرابى دور ثان0181837171738غ0غغغغغحسي 

ي اإلعداديةحاليب ز أحمد إبراهيم7073أحمد عرابى دور ثان50.5213815254026.5176181837171738رضا حسي 

ي اإلعداديةحاليب دور ثان476338223020136181837171738سليمان حسن جامع حسن7074أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح51.5303212233531179.5181837171738طاهر محمد ادم عىل7075أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح68.5443415.52641.539227181837171738عبد هللا جمال الدين أحمد عىل7076أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح62323315243937.5203.5181837171738عبدهللا محمود احمد ابراهيم7077أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ز7078أحمد عرابى ز اسيب الحسي  دور ثان40.5163410.52535.527153181837171738عثمان الحسي 

ي اإلعداديةحاليب ناجح52.5303615.52540.528187181837171738عىل عثمان عىل آدم7079أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح53.5323415.52439.527186181837171738عيىس حامد محمد طاهر محمدين7080أحمد عرابى



ي اإلعداديةحاليب دور ثان45.5193115233826159.5181837171738عيىسي محمد صالح حسن عىل7081أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح58313315264135.5198.5181837171738كرار أحمد محمد عىل7082أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح40.532319.52635.528167181837171738محمد الحسن محمد طاهر الحسن7083أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ز7084أحمد عرابى ز عثمان حسي  دور ثان4017309223128146181837171738محمد حسي 

ي اإلعداديةحاليب ناجح59.5413615284329208.5181837171738محمد عنير محمد محمد بريفر7085أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح64433615304531219181837171738محمد عيىس عىل محمود7086أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ز محمد7087أحمد عرابى ناجح62342811263727188181837171738محمد عيىسي حسي 

ي اإلعداديةحاليب ناجح54312819284728188181837171738محمود أحمد عثمان بشي 7088أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح60.5313617.52744.531.5203.5181837171738مصطفز عىل محمد طاهر موس7089أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح56303423305329.5202.5181837171738موس سليمان عيىس آدم7090أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح49.5303017254229180.5181837171738نارص حسن بشي  محمد كرب7091أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح65.5383124295327214.5181837171738استي  ناجح شكري قديس7092أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح55.5382922274929200.5181837171738اسالم حسن عيىسي حمد7093أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ز7094أحمد عرابى ناجح44.5302717274426171.5181837171738اسماء عثمان محمد صالح حسي 

ي اإلعداديةحاليب ز محمد7095أحمد عرابى ناجح56312615264127.5181.5181837171738أسماء محمد حسي 

ي اإلعداديةحاليب ناجح64.5302511283925183.5181837171738حليمة عيىس عثمان جامع7096أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان402024.513223527.5147181837171738حنان محمد طاهر أوكي 7097أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح443022.510213125152.5181837171738حواء كرار حسن أدم7098أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان63192616274325176181837171738حواء كرار حسن عىل7099أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح71362920294925.5210.5181837171738خديجة عيىس محمد طاهر7100أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ز7101أحمد عرابى ناجح59383023275032.5209.5181837171738داليا هاشم عثمان حسي 

ي اإلعداديةحاليب ز7102أحمد عرابى دور ثان4416298253324146181837171738رقيه محمد عىل حسي 

ي اإلعداديةحاليب دور ثان29.530209273620135.5181837171738زينب كنشيب حامد عىل7103أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح60393210273725.5193.5181837171738زينب محمد سيد حسن موسيب7104أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح6434347233027.5189.5181837171738صابرين عىل محمد حسن7105أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان6122338263425175181837171738صفاء حامد محمود عبد القادر7106أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح57342812233526180181837171738عابده محمد ايسيب راجح7107أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ز7108أحمد عرابى ناجح67362910273727196181837171738عايده محمد طاهر عيىسي الحسي 

ي اإلعداديةحاليب ناجح54.530338273525.5178181837171738عائشة محمد عىلي عيىسي7109أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح42322710273720158181837171738علويه إسماعيل محمد حامد محمد7110أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح44.533279273622.5163181837171738عوضه محمد عيد محمد طاهر عىل7111أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح4230268273520153181837171738عيشة محمد أحمد إبراهيم7112أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان47222610273726.5158.5181837171738فاده محمد عوض هللا محمد خي 7113أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجح68363513233620195181837171738فاطمة حسن عبدالسيد عىلي7114أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ز سعد7115أحمد عرابى دور ثان28.514267263324.5126181837171738فاطمة عثمان حسي 

ي اإلعداديةحاليب ناجح6530229223122170181837171738كريمة محمد أحمد أبو بكر7118أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ز7119أحمد عرابى ناجح62.5322013274023.5178181837171738مريم طاهر عيىس حسي 



ي اإلعداديةحاليب ناجح64462113263927.5197.5181837171738مريم عىلي آدم حسن7120أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان64192114163021155181837171738مريم عيىس عىل احمد7121أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ي محمود الحسن عيىسي7122أحمد عرابى
ناجح69.5402513173029193.5181837171738منز

ي اإلعداديةحاليب ناجح80603829285733.5268.5181837171738مها عنير محمد محمد بريفر7123أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثان55172415153022.5148.5181837171738نحمدو أدروب أحمد عىل7124أحمد عرابى

دور ثان48173515304524.5169.5181838171737ابراهيم احمد محمد ادم7125حامد جوهر اإلعداديةحاليب

ناجح45333619304935198181838171737عبد الرحمن حمدى حامد محمود7126حامد جوهر اإلعداديةحاليب

دور ثان47.5152912284025.5157181838171737مصطفز محمد محمد شيك7127حامد جوهر اإلعداديةحاليب

 احمد طاهر محمد7128حامد جوهر اإلعداديةحاليب
ز
ناجح61313717284532.5206.5181838171737اماب

ناجح56343610304032198181838171737امنة احمد حسن احمد7129حامد جوهر اإلعداديةحاليب

ز7130حامد جوهر اإلعداديةحاليب ناجح58323822295133212181838171737حليمة محمد احمد حسي 

ناجح60373920305034220181838171737زبنب ادم طاهر محمد شيك7131حامد جوهر اإلعداديةحاليب

دور ثان59223818294733.5199.5181838171737مريم محمد الحسن عيىس7132حامد جوهر اإلعداديةحاليب

دور ثان41.5301221.52142.527.5153.5181826141637احمد حسن محمد عوض7133جمال عبد النارص إعداديحاليب

ناجح42.5312117223927.5161181835141637حسن محمد حامد حسن7134جمال عبد النارص إعداديحاليب

ناجح42332017213828161181829121637جنه عيىس عىل محمدعىل7135جمال عبد النارص إعداديحاليب

ز عامر7137جمال عبد النارص إعداديحاليب ناجح45.5342315.52540.527170181833131637عاشة عىل الحسي 

دور ثان4030817193628142181833131637لبابه موس عمر عيىس7138جمال عبد النارص إعداديحاليب

كةرأس غارب ناجحمم4019مم40302013304320153حمزه احمد محارب سعيد8001منازل خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب دور ثانمم4015مم40372012294111149محمد يوسف عبدالموجود يوسف8002منازل خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ي8003منازل خور رحم االعدادية المشير ي جابر حسن ركابى
ناجحمم4020مم42332015304520160مصطفز

كةرأس غارب ناجحمم4015مم40382015294420162نض صبحي احمد سليمان8004منازل خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ز عوض8005منازل خور رحم االعدادية المشير دور ثانمم4020مم40322011.53041.513146.5هالل محمد حسي 

كةرأس غارب دور ثانمم4018مم4030209.52837.512139.5ساميه جمال عايد محمد8006منازل خور رحم االعدادية المشير

كةرأس غارب ناجحمم4015مم49.5362115254020166.5فاطمه خالد محمد مصطفز8007منازل خور رحم االعدادية المشير

زسفاجا دور ثانمم4018مم20.5432113173023.5138احمد شحات احمد عوض هللا8008منازل سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا ز8009منازل سفاجا االعداديةللبني   محمد امي 
ز
دور ثانمم4018مم9341314163020.5106.5احمد هاب

زسفاجا دور ثانمم4019مم13102013173012.585.5طه عىلي غزاىلي احمد8010منازل سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثانمم4018مم16.5302213173020.5119محمد جمال عبدالرحمن يعقوب8011منازل سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثانمم4018مم10.519201218302099.5محمود جمال محمد عمر8012منازل سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا  محمود الزعي  عىل8013منازل سفاجا االعداديةللبني 
دور ثانمم3718مم11302012.517.53020111مصطفز

زسفاجا دور ثانمم4018مم21121830974غ14يوسف احمد يوسف عىل8014منازل سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثانمم4018مم23.5432212.51830.511.5130.5شيماء عىلي عبدهللا عىلي8015منازل سفاجا االعداديةللبني 

زسفاجا دور ثانمم4018مم2146201317309.5126.5ندا مصطفز عبدهللا عىلي8016منازل سفاجا االعداديةللبني 

دور ثانمم4020مم26.542515.51530.520106عبدالرحمن محمد عىل عبدالواحد عىل8017منازل الحسن بن الهيثم االعدادى تعليم اساسالقصي 

ناجحمم4018مم59553125305537237مصطفز شاذىل محمد حامد8018منازل فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجحمم4020مم6357372728.555.537249.5سلم سيد محمد احمد8019منازل فصول ابو غصون االعدادية للتعليم االساسمرس علم



ناجحمم3615مم59423920.53050.532222.5احمد حامد حميد حامد8020منازل فصول الشيخ الشاذىل األعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجحمم3318مم61.5533624295340243.5عمرو محمود محمد يوسف8021منازل فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

ناجحمم3016مم65.5503923.53053.538246محمد احمد محمد ابراهيم8022منازل فصول حماطة االعدادية للتعليم االساسمرس علم

دور ثانمم4020مم21213210.52131.521126.5احمد محمد عمر حمد8023منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجحمم4020مم50.5343119.52140.529185احمد يحن  غديري السيد8024منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثانمم4020مم26343115264130162ادم عيىس عىل هساى8025منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجحمم4020مم52.5313118.52543.532190الحسن هاشم عيىس بطران8026منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ز8027منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجحمم4020مم40302920234327169حسن دقالم عامر حسي 

ز حسن الحسن8028منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن ناجحمم4020مم40302916.52541.527167.5عىل حسي 

ناجحمم4020مم53.53132.518.52745.532194.5عىل محمد عثمان محمد8029منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجحمم4020مم58.53534.516223832198محمد شحاته محمود عبد هللا8030منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثانمم4020مم26.5302413173020130.5محمد عيىس حسن ابراهيم8031منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

قت عىل طاهر محمد8032منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن دور ثانمم4020مم2030309.520.53029139اشر

دور ثانمم4020مم78.5غ29222133.56.5حليمه محمد احمد عثمان8034منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثانمم4020مم0غ0غغغغغحوه عيىس عىل اركابى8035منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

دور ثانمم4020مم0غ0غغغغغمدينه احمد محمد عىل8036منازل اللواء سعد ابو ريدة االعدادية الثانويةشالتي  ن

ناجحمم3012مم45.5382315183320.5160ابراهيم عيىس كرايت بطران8037منازل الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ز سيد حسن موسيب8038منازل الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب ناجحمم3012مم40372515183320155الحسن حسي 

ز عيىسي موسي8039منازل الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب ناجحمم3012مم43362615.51530.524159.5أسامة حسي 

ناجحمم3012مم40312517163320149عىل محمد جامع عيىس شنقراى8040منازل الفريق عبد المنعم رياض اإلعداديةحاليب

ي اإلعداديةحاليب ز8041منازل أحمد عرابى دور ثانمم3216مم1852211193023.598.5أيوب هاشم عثمان حسي 

ي اإلعداديةحاليب دور ثانمم3315مم50.530206162220142.5عبد الرحمن أحمد محمد طاهر8042منازل أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب ناجحمم3617مم5430218223023158عبد هللا أحمد محمد طاهر8043منازل أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثانمم3215مم47.518208.521.53021136.5عىل طاهر محمد أدم عىل8044منازل أحمد عرابى

ي اإلعداديةحاليب دور ثانمم3317مم5116209213020137عماد حمدى احمد احمد8045منازل أحمد عرابى

ناجحمم3515مم40.5402618203822166.5كرار عيىس محمد ابو نضة8046منازل جمال عبد النارص إعداديحاليب

ناجحمم3012مم4030338.52331.526160.5صادق محمدطاهر أوكي  عمار8047منازل حامد جوهر اإلعداديةحاليب

ز حامد8048منازل حامد جوهر اإلعداديةحاليب ناجحمم3012مم40303617274425175عبد القادر محمد عىلي حسي 

ناجحمم4013مم59.5423424.51539.526201ابراهيم حمدى طه احمد8049منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ات روبى ابو النض8050منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثانمم2611مم0غ0غغغغغاسامة خي 

دور ثانمم4014مم26303523234631.5168.5اسالم ابو السعود طه محمدين8051منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم2811مم64.5423318123025.5195اسالم احمد محمد ابراهيم ابو دور8052منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم2810مم48.5393225154030189.5اسالم عبد الحميد سعيد هنداوى8053منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3213مم64.5423524184231214.5اسالم كمال محمد الصغي 8054منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ف طلعت داود ايوب8055منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثانمم2012مم0غ0غغغغغاشر

ناجحمم3712مم45383426164228.5187.5امي  عبد الرؤوف عبد الرازق حماد8056منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4010مم76574030306040273جرجس ايمن نعيم راغب8057منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة



ناجحمم4010مم40.5393418.52139.526.5179.5خالد عوض بخ عوض8058منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3313مم64.5423722173925.5208خالد محمد احمد الحلو8059منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4017مم43543519203922.5193.5زياد جمعة محمد عبد العاط8060منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز8061منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ز جاد الكريم حسي  دور ثانممغغمم63.5573721204123221.5زياد حسي 

ناجحمم4014مم52303922234523.5189.5سعد محفوظ مقار حزقيال8062منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم2410مم40333921234420176سعيد احمد شحات محمد8063منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانممغغمم0غ0غغغغغشنودة مساعد شحات جاد الرب8064منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم4016مم024.5162.5غغ534540شهاب عادل السعيد عبدالوهاب حجازى8065منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3610مم40.5303219224125168.5عبد الرحمن صالح عبد الفتاح خليل8066منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانممغغمم111.5غ2323غغ56.532عبد الرحمن محمد فرج محمد8068منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4017مم58.5454025234827218.5عبد الرحمن محمد كامل جنيدى8069منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانممغغمم020136.5غغ49.53037عبد هللا احمد محمد احمد8070منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3610مم50.5343924.52347.520191عزيز محمد عزيز محمد8071منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانممغغمم40303919234227178عالء محمد عىل سيد8072منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3713مم48.5323916203624179.5عمرو سعيد سالم محمد8073منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3414مم42.5323112183022157.5محمد اسامة محمد نحاسة8075منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4014مم47.5392815153023.5168محمد رمضان محمد عثمان عىل8076منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3817مم51473420163625.5193.5محمد طارق كمال محمد8077منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3810مم48473319163526.5189.5محمد عبد السالم مبارك محمد8078منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز8079منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجحمم4010مم45403421163725.5181.5محمد عبد الفتاح عىل حسي 

ناجحمم4010مم40342721163720.5158.5محمد مبارك عجم رفاىع8080منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3810مم40373019163520162محمد يوسف محمد جمعة8081منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ى8082منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجحمم3411مم42343322163824.5171.5محمود حسام عبد اللطيف خضز

ناجحمم3810مم44.5443222163822180.5محمود حنيدق النادى محمد8083منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4010مم40362918153320158محمود سيد عبد المحسن مرس8084منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانممغغمم42.5303017153222.5157وهيب صفوت وهيب وديع8085منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4010مم43.5403417173421.5173ياش ابو الوفا مخيمر السيد8086منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4010مم40303215213620158ابتسام محمود فريد السيد8087منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4010مم53483923244730217االء احمد مبارك سالم8089منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

يد ابو سعدة8090منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ز  احمد ابو الي 
ز
ناجحمم4010مم57383823214428205اماب

 عبد الفتاح يوسف اسماعيل8091منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة
ز
ناجحمم3614مم48383522214328192اماب

ناجحمم4013مم54363721214222.5191.5اية صابر محمد عطيت هللا8093منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4010مم54363926245029208اية محمد محمد احمد8094منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3812مم67553825244930239بثينة احمد ابراهيم ابراهيم8095منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3815مم75544027.52552.526247.5بدرية عباس عبد الجواد زروق8096منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4010مم50403723.52447.527201.5حورية محمود كمال السيد8097منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

يل محمد8098منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجحمم4013مم41303318203824.5166.5خلود عبد الننى جيى



وك عبيد هللا عىل8099منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجحمم4014مم57483721244525212خلود ميى

ناجحمم3810مم40443216233920175خلود يوسف محمد جمعة8100منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم3810مم24343517133020143داليا اسعد حسن السيد8101منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم3413مم28.5192114.515.53020118.5دعاء احمد سيد محمد8102منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم3812مم917201119302096دنيا عبد الباسط عبد النعيم عبد الرازق8103منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4016مم4446369.52534.528188.5رحمة مجدى طلعت عبد الجواد محمد8104منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ى8105منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثانمم4014مم29.5373211193024.5153روان عبد الحميد السيد العرسر

دور ثانمم4016مم22433710.519.53020152ريم عبد الكريم عبد البصي  السيد8106منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم2712مم43.5373216.522.53920.5172سارة نادى جمعة مرسال8107منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4015مم53.5593818.53048.532231ساىل زكريا عوض عزيز8108منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ف اسماعيل سيد8109منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثانمم3810مم29213112.517.53013.5124.5سلم اشر

دور ثانمم3010مم1931319213020131سناء بطل عبد الحليم عبد العزيز8110منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانممغغمم31.546329223120160.5شاهندة محمد سعد عبد القادر8111منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

وق نارص حامد حسن8112منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثانمم3810مم15352710253520132شر

ين عىل محمد احمد8113منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثانممغغمم0غ0غغغغغشي 

دور ثانممغغمم41321311.518.53021.5137.5شيماء مصطفز محمد خليل8114منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم4010مم50.534209213030.5165صباح عبد هللا عبد الحسيب عبد هللا8115منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم4013مم45.5192310203020137.5عزة صابر سعيد عباس8116منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانممغغمم0غ0غغغغغعواطف عىل بخيت عبد المجيد8117منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3414مم4033207233021144غادة خالد حمدان عبد النارص8118منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم4010مم2730208223021128فايزة سعد محمد سعد8119منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم3814مم403020628.534.513.5138لمياء محمد عبد الجيد احمد8120منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم3710مم4020206263220132مارى موريس غرسه جرجس8121منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم3712مم4017207233022129ماريانا صبح مرزوق جرجس8122منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم2712مم2419201023.533.520116.5مروة محمد السيد حسن8123منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم4013مم40172010213120.5128.5مريم جاد أديب خليل8124منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم3714مم29.532209213023134.5مريم ماهر حبيب زىك8125منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم3610مم2441254263020140منة هللا سالم راشد محمد8126منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز سعدى حامد8127منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثانمم2210مم22.5624.54263020103منز حسي 

ناجحمم3811مم4030325263120153مها ماجد عبد الفضيل عبد المحسن8128منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3713مم405226.55.525.53121.5171مهرائيل نارص عزت جاد الكريم8129منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

نا حمادة يوسف عىل8130منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة ناجحمم3610مم55.5383510223222182.5مي 

دور ثانمم4010مم1941294263020139نجالء ابراهيم محمد محمود8131منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم3410مم253721822308121ندى محمد سيد عطا8132منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم2110مم14302123.55.51181.5نهلة ابراهيم محمد حماد سليم8133منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3810مم47543215264129203نور ابراهيم محمد نصي 8134منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ناجحمم3814مم41.53935.517274420180نورهان طلعت حسن عطية8135منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة



يل محمد8136منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثانمم3810مم19312512233513.5123.5نورهان عبد الننى جيى

دور ثانمم4010مم26.53020.51623.539.511.5128هبة حسام محمود رزق8137منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

دور ثانمم4014مم25.5212315254020129.5وفاء عزت عبد ربه محمد عىل8138منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة

ز عبد الباسط عبد النعيم عبد الرازق8139منازل حسن كامل  للتعليم االساس اعدادىالغردقة دور ثانمم3813مم20.530292325.548.513.5141.5ياسمي 

قاوى احمد8140فصول الجيل الصاعد الخاصة عربى االعداديةالغردقة ز شر  حسي 
دور ثان42151318.524.54332.5145.5202040202040مصطفز


