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منقول للمستوى الرابع10٨246٨م٠0036106٨٨٩.00--٧214001٨51٧1٨551مأحالم محمد سعد قطب1

منقول للمستوى الرابع10٨233٩جـ جـ٠0036101٩٨4.٩2--٧213201٨4٩٧1٨522مأحمد فهمى صبحى جوٌلى 2

منقول للمستوى الرابع10٨2550م٠003610٨5٩0.42--٧214651٨5321٨553مأحمد كامل عبدالاله فراج3

منقول للمستوى الرابع10٨23٨6م٠00361054٨٧.٨3--٧213321٨5361٨51٨مأسماء على عبد الصمد عبد العزٌز4

منقول للمستوى الرابع10٨2431م٠003610٨1٩0.0٨--٧213501٨5361٨545مأسماء ٌوسف بركات عامر5

منقول للمستوى الرابع10٨245٧م٠00361064٨٨.6٧--٧213٩31٨5231٨541مأمل كمال عبدالغفار خلٌف6

منقول للمستوى الرابع10٨2623م٠003610٩3٩1.0٨--٧215301٨5421٨551مأمنٌة ولٌد محمد كامل٧

منقول للمستوى الرابع10٨246٧م٠003610٨٨٩0.6٧--٧213٧٩1٨53٧1٨551مأنور حسٌن انور سعٌد ٨

منقول للمستوى الرابع10٨2336جـ جـ٠00361015٨4.5٨--٧213211٨5121٨503مآٌة هللا مجدي عبدالكرٌم إبراهٌم سابق٩

منقول للمستوى الرابع10٨2420م٠0036106٨٨٩.00--٧213521٨52٨1٨540مإٌمان عماد حسن إبراهٌم 10

منقول للمستوى الرابع10٨2416م٠00361052٨٧.6٧--٧213641٨51٧1٨535مإٌمان محمود عبد اللطٌف السٌه11

منقول للمستوى الرابع10٨234٩م٠00361032٨6.00--٧2131٧1٨5231٨50٩مبراءة رفعت عبد السالم محمد12

منقول للمستوى الرابع10٨2300جـ جـ٠0036٩5٨٧٩.٨3--٧213421٨5031٨455مجهاد عبد المنعم أحمد الزمرانى13

منقول للمستوى الرابع10٨2533م٠003610٨2٩0.1٧--٧214511٨52٧1٨555محنان محمود سٌد محمود ابوالعال 14

منقول للمستوى الرابع10٨23٩5م٠003610٨٩٩0.٧5--٧213061٨5301٨55٩مخلود محمد رمضان محمد15

منقول للمستوى الرابع10٨23٩4م٠0036106٧٨٨.٩2--٧2132٧1٨5221٨545مدالٌا محمد عبدالرحٌم محمد 16

منقول للمستوى الرابع10٨2255جـ جـ٠0036٩31٧٧.5٨--٧213241٨4601٨4٧1مدٌنا عبدالمرضً فرج فوده1٧

منقول للمستوى الرابع10٨2402م٠00361050٨٧.50--٧213521٨5311٨51٩مرحمه محمد إبراهٌم امباب1٨ً

منقول للمستوى الرابع10٨23٨3م٠00361032٨6.00--٧213511٨4٩٩1٨533مرندا طارق محمد المهدي محمد 1٩

منقول للمستوى الرابع10٨230٧جـ جـ٠00361000٨3.33--٧2130٧1٨4٩41٨506مروان وائل عبد الحكٌم محروس20

منقول للمستوى الرابع10٨22٧٩جـ جـ٠0036٩٨0٨1.6٧--٧212٩٩1٨5161٨464مسهام شعبان حسن سعٌد حسٌن21

منقول للمستوى الرابع10٨2414م٠003610٧٧٨٩.٧5--٧2133٧1٨5401٨53٧مسهٌله إكرامً علً السٌد 22

منقول للمستوى الرابع10٨22٧1جـ جـ٠0036٩1٧٧6.42--٧213541٨4٧٩1٨43٨مشرٌف جمال حامد عٌسً 23

منقول للمستوى الرابع10٨2440م٠003610٧4٨٩.50--٧213661٨5261٨54٨مشٌماء مسعد عباده البناوي24

منقول للمستوى الرابع10٨2331م٠00361025٨5.42--٧213061٨5031٨522معال عبدالهادى أحمدابوشنب25

منقول للمستوى الرابع1052315--٠0033٩46--٧2136٩154331٨513معلى حسن على السٌد محمد 26

منقول للمستوى الرابع10٨2461م٠00361026٨5.50--٧214351٨5201٨506مفاطمة سلٌمان السٌد محفوظ2٧

منقول للمستوى الرابع10٨2426م٠00361040٨6.6٧--٧213٨61٨5111٨52٩مفاطمه أحمد السٌد العنان2٨ً
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منقول للمستوى الرابع10٨2355م٠0036102٧٨5.5٨--٧2132٨1٨50٩1٨51٨مكرٌمه مجدي السٌد عنبر 2٩

منقول للمستوى الرابع10٨22٧2جـ جـ٠0036٩٧1٨0.٩2--٧213011٨4٨٩1٨4٨2ملبنً سعٌد إبراهٌم محمد عٌس30ً

منقول للمستوى الرابع10٨2336م٠00361035٨6.25--٧213011٨50٧1٨52٨ملٌلً محمود عوٌس محمد 31

منقول للمستوى الرابع10٨2426م٠003610٨0٩0.00--٧213461٨53٨1٨542ممارٌان مكرم اسحاق حنا 32

منقول للمستوى الرابع10٨23٧1جـ جـ٠0036٩٨6٨2.1٧--٧213٨51٨4٨31٨503ممحمد عاطف محروس اسماعٌل 33

منقول للمستوى الرابع10٨235٩م٠00361035٨6.25--٧213241٨51٧1٨51٨ممحمود عمر محمود ابوبكر 34

منقول للمستوى الرابع10٨2504م٠003610٧4٨٩.50--٧214301٨5351٨53٩ممروه عبد الناصر إبراهٌم مصطفى35

منقول للمستوى الرابع10٨23٨1جـ جـ٠00361013٨4.42--٧2136٨1٨5061٨50٧ممرٌم مصطفى أحمد باشا خالف36

منقول للمستوى الرابع10٨2320م٠00361021٨5.0٨--٧212٩٩1٨5021٨51٩ممشٌره هانئ أحمد الشناوي 3٧

منقول للمستوى الرابع10٨23٨5م٠00361065٨٨.٧5--٧213201٨5441٨521ممصطفى بدوى حمدى دره3٨

منقول للمستوى الرابع10٨2352م٠00361023٨5.25--٧2132٩1٨50٩1٨514ممصطفى عماد محمود حمٌده3٩

منقول للمستوى الرابع10٨2333م٠0036102٧٨5.5٨--٧213061٨51٩1٨50٨ممنار علً عبد السالم فراج 40

منقول للمستوى الرابع10٨23٨٧م٠00361056٨٨.00--٧213311٨5251٨531ممودة محمد محمد االزبكاوى41

منقول للمستوى الرابع10٨243٩م٠0036105٨٨٨.1٧--٧213٨11٨5231٨535ممٌرنا مٌالد فوزى بندى42

منقول للمستوى الرابع10٨23٧٨جـ جـ٠00361003٨3.5٨--٧213٧51٨4٩٧1٨506منادٌه عبدالباسط على عبدالصمد43

منقول للمستوى الرابع10٨251٧م٠003610٩3٩1.0٨--٧214241٨5351٨55٨منورهان ابوالمجد محمد جابر44

منقول للمستوى الرابع10٨2414م٠00361026٨5.50--٧213٨٨1٨51٧1٨50٩منورهان عصمت على السٌد45

منقول للمستوى الرابع10٨23٩٧م٠00361064٨٨.6٧--٧213331٨5351٨52٩مهاجر اشرف مرتضً عبدالحمٌد46

منقول للمستوى الرابع10٨2406م٠00361042٨6.٨3--٧213641٨5031٨53٩مهارون رماح السٌد حسٌن4٧

منقول للمستوى الرابع10٨23٧٨م٠00361063٨٨.5٨--٧213151٨5221٨541مهبة خالد عبدالداٌم الجمال4٨

منقول للمستوى الرابع10٨2345جـ جـ٠0036100٩٨4.0٨--٧213361٨4٩61٨513مهدي جمال محمد عبدالفتاح4٩

منقول للمستوى الرابع10٨24٨3م٠00361053٨٧.٧5--٧214301٨52٧1٨526مٌارا خالد طه منصور50

منقول للمستوى الرابع10٨2316جـ جـ٠0036٩٩4٨2.٨3--٧213221٨4٨41٨510مٌاسمٌن إبراهٌم خضر اسماعٌل51

منقول للمستوى الرابع10٨242٨م٠0036104٩٨٧.42--٧213٧٩1٨52٩1٨520مٌاسمٌن حسنً فهمً إبراهٌم52
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