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31.56.5431.54.55078138000000معاذ بن جبل ع بناتابتسام عبدالرسول ابو ضٌف بكري79102

18.56.521.51.531.50.57798000000معاذ بن جبل ع بناتابتسام محمد مهدي احمد 79103

36.52015.513.51225.516.51.51010139000000معاذ بن جبل ع بناتابتهال عبدالشافً محمد سٌد79104

29.522208.5513.588681510000000معاذ بن جبل ع بناتابرار ٌاسر محمد جاد هللا 79105

36.513.54651110.51.599138000000معاذ بن جبل ع بناتاحالم سٌد سلٌمان غرٌب79106

39.529.519.515142919975199000000معاذ بن جبل ع بناتاحالم محمد حسٌن احمد79107

3729.519.5151530208.51010206000000معاذ بن جبل ع بناتارٌج سعد محمد عبدالرحمن79108

2816.53.53.536.54.5298116000000معاذ بن جبل ع بناتاسراء عبدالحمٌد معوض عبدالحمٌد79109

3311.515.512.5921.513.51.51010137000000معاذ بن جبل ع بناتاسراء علً سلٌمان علً 79110

3011.59.513720161.598168000000معاذ بن جبل ع بناتاسراء محمد علً محمد 79111

36.5161813.51023.512.51109158000000معاذ بن جبل ع بناتاسراء مصطفً عبدالفتاح سلٌمان79112

257.56.55274199128000000معاذ بن جبل ع بناتاسماء احمد حماده عبدالحمٌد79113

32.51395.55.5118.5188168000000معاذ بن جبل ع بناتاسماء احمد محمد عبدهللا79114

26.53.50.5213528865000000معاذ بن جبل ع بناتاسماء بدري حماد احمد 79115

278.514.5961510.53.577118000000معاذ بن جبل ع بناتاسماء خالد خلف بوصه79116

000000غغ99غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناتاسماء سالم سٌد عبدالتواب79117

3319.5912.5719.514.51.577156000000معاذ بن جبل ع بناتاسماء سامر محمد عادل رضوان79118

31126.513102311188128000000معاذ بن جبل ع بناتاسماء سعٌد علً محمود79119

37.52518.51592417.55.51010179000000معاذ بن جبل ع بناتاسماء علً السٌد المساوي79120

3928.518.515153017699147000000معاذ بن جبل ع بناتاسماء مجدي مجاهد خالد79121

2716.5129.52.51290.577136000000معاذ بن جبل ع بناتاسماء محمد عبدالعال محمود79122

36.525.517.51410.524.513.531010187000000معاذ بن جبل ع بناتاشرقت احمد عبدالسالم محمد 79123

35201913.54.518102.599158000000معاذ بن جبل ع بناتاشكٌناز خلٌفه عبدالعاطً عبدالمطلب79124

37.5189.510.5818.58388115000000معاذ بن جبل ع بناتاصاله عادل السٌد محمد 79125

225.545.527.52077128000000معاذ بن جبل ع بناتاصٌله محمد صالح محمد79126

3211710.5919.514.50.577167000000معاذ بن جبل ع بناتافنان احمد سعد دروٌش79127

33.511.56.59.53.5139.511010198000000معاذ بن جبل ع بناتاالء احمد رجب بنهاوي79128

34.51610105.515.55.5099115.5000000معاذ بن جبل ع بناتاالء علً حسن منصور 79129

35.522.517.5141226153.599208000000معاذ بن جبل ع بناتاالء محمد طه فهم79130ً

38.5302015153019.591010208000000معاذ بن جبل ع بناتاالء محمد عامر عبدالحمٌد 79131

32.511.514.513.51225.519477198000000معاذ بن جبل ع بناتاالء محمود علً محمد 79132

289.510.51411.525.58288208000000معاذ بن جبل ع بناتاالء نادي زكرٌا صادق79133

266660.56.55299168000000معاذ بن جبل ع بناتامانً رزق رشاد محمد 79134

31.5101111.5617.55.52.599168.5000000معاذ بن جبل ع بناتامانً عبدالحكٌم حافظ خطاب79135

30.5936.5511.59.5077168000000معاذ بن جبل ع بناتامانً فراس رزق علً حمد79136

25.56.53.5117.518.513.50.588148.5000000معاذ بن جبل ع بناتامانً محمد ابراهٌم محمد79137

282.5552.57.55.5277178000000معاذ بن جبل ع بناتامنٌه االمٌر سرحان محمد79138

173.58731033.577158.5000000معاذ بن جبل ع بناتامنٌه عصام شعبان احمد 79139

34.522.517.511.5819.517.56.599168.5000000معاذ بن جبل ع بناتامنٌه محمد فؤاد عزب79140

2456.55.538.58.5199168000000معاذ بن جبل ع بناتامنٌه محمد محمد عبدالواحد79141

276.533.51.553077158000000معاذ بن جبل ع بناتامٌره جمعه صابر سالم 79142

36.5301913.514.528198.51010208000000معاذ بن جبل ع بناتامٌره عبدالرازق احمد زٌدان79143

38302015153018.59.51010198000000معاذ بن جبل ع بناتامٌره عبداللطٌف علً محمد 79144

3577.57.5714.59.55.51010118.5000000معاذ بن جبل ع بناتامٌره فتحً محمد جالل 79145

3629.5191514.529.517.54.51010158.5000000معاذ بن جبل ع بناتامٌره محمد عبدالاله محمد 79146

26.52.50.522.54.53.50.599138.5000000معاذ بن جبل ع بناتانجً محمد علً احمد 79147

3245.56.52.59311010148000000معاذ بن جبل ع بناتاهداء احمد مصطفً عبدالسالم79148

185240410.5101088000000معاذ بن جبل ع بناتاٌمان احمد السعٌد رزق 79149

25.532.52.50.535.50.58884000000معاذ بن جبل ع بناتاٌمان رفعت فراج علً 79150

29106.55389177168000000معاذ بن جبل ع بناتاٌمان عادل فؤاد عطٌه79151

29.51310.594138189167.5000000معاذ بن جبل ع بناتاٌمان عشري حنفً خلف79152

3214.517.514.51226.518499167.5000000معاذ بن جبل ع بناتاٌمان محمد رمضان عبدالمجٌد79153

34.526.51815153019.58.578199000000معاذ بن جبل ع بناتاٌمان محمد عبدالمجٌد عبدالخالق79154

31.55772990.589188.5000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه ابراهٌم عنتر السٌد 79155

23.57.5733640.598157000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه اشرف كمال عبدالموجود79156



28.566.551670.599178.5000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه جمعه صابر سالم79157

271062244.50.599168.5000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه حسٌن مدبولً علً 79158

271211811.519.59178176000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه شعبان ابراهٌم طالب79159

30.515159817101.599157.5000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه عادل محمود محمدٌن79160

25.583.54.51.562289129000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه عبدالسالم عبدالتواب عبدالسالم79161

34.516.514.514.51428.5152.578198.5000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه عالء الدٌن مخٌمر جبر79162

37.529.5201514.529.5198.599198.5000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه علً ابراهٌم عالم79163

3622.519.514.512.52718465178000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه عمرو محمد احمد 79164

30.56.510.55.54.5107378168000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه محمد محمود قبٌص79165ً

351413.512921137.588178000000معاذ بن جبل ع بناتاٌه هرٌدي زكً عبدالجواد79166

000000غغ87غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناتبتول سعٌد علً محمود 79167

36.5211113132617.57.589177000000معاذ بن جبل ع بناتبثٌنه صابر احمد السٌد 79168

311111.511.56.51811398168000000معاذ بن جبل ع بناتبثٌنه وهبه سٌد احمد محمد 79169

30.5101193.512.57055117.5000000معاذ بن جبل ع بناتبرنادٌت وحٌد عادل عبدالمسٌح79170

31.5159.596.515.58.5078168000000معاذ بن جبل ع بناتبسمه اٌمن عبدالباقً احمد79171

383020151530201089208.5000000معاذ بن جبل ع بناتبسمه جمال عبدالنبً هنداوي79172

33986.5410.511.5187178.5000000معاذ بن جبل ع بناتبٌان حسن محمد نور دق79173ً

34.536.57.5310.511.5198168000000معاذ بن جبل ع بناتبٌان ٌحًٌ محمد دٌب 79174

30.5129.565.511.511.52.5109147000000معاذ بن جبل ع بناتتقى عبدالسمٌع ٌوسف عبدالسمٌع79175

3214.5103.52.5614.52710158.5000000معاذ بن جبل ع بناتجهاد حامد عبدالمنعم عبدالغن79176ً

27.58.5541.55.57.5188138000000معاذ بن جبل ع بناتجهاد سالمه عبدالصادق محمد79177

38.529181514.529.5168.51010198.5000000معاذ بن جبل ع بناتجهاد محمد عبدالشافً محمد 79178

351115.584.512.51141010158000000معاذ بن جبل ع بناتجهاد محمد عبدالعزٌز بدوي79179

321213.5671310.5288187.5000000معاذ بن جبل ع بناتجٌهان احمد محمد حمٌد 79180

2810.56.53.55.597088197000000معاذ بن جبل ع بناتجٌهان عاطف عبدالودود عبدالكرٌم79181

29.5112.583113099157000000معاذ بن جبل ع بناتجٌهان عبدالرحمن السٌد حسٌن 79182

263.52.54.504.51.501010138000000معاذ بن جبل ع بناتحبٌبه احمد خلٌل خلٌل 79183

3628.515.51512.527.519.531010178.5000000معاذ بن جبل ع بناتحبٌبه سٌد جمال الدٌن عبدالرحمن79184

30.516.58971610.53.588188.5000000معاذ بن جبل ع بناتحبٌبه محمد صابر عفٌف79185ً

33.5814.51271913.53.51010188000000معاذ بن جبل ع بناتحمٌده خالد صبحً محمد 79186

28.5119.51061691.51010138.5000000معاذ بن جبل ع بناتخلود خالد عبدالغنً محمد79187

3213.511.58.59.51812.51.588168000000معاذ بن جبل ع بناتخلود محمود عبدالرازق محمود79188

37.5301915153018.5988188.5000000معاذ بن جبل ع بناتدالٌا مفتً احمد بدوي79189

318.512.5881612.53.588187.5000000معاذ بن جبل ع بناتدعاء علً ٌوسف امان79190

29.510.56.595149177147.5000000معاذ بن جبل ع بناتدعاء فوزي حجازي عبده79191

33.5141214.5923.518277199000000معاذ بن جبل ع بناتدعاء نادي عبدالرشٌد محمد79192

32.517161412.526.513.53.567169000000معاذ بن جبل ع بناتدنٌا احمد سعٌد محمد 79193

2810.55121224153.51010188000000معاذ بن جبل ع بناتدنٌا بهجت احمد عبدالرحمن79194

26.512686.514.591.577178.5000000معاذ بن جبل ع بناتدنٌا محمد السٌد محمد79195

2922.581110.521.512.5188189000000معاذ بن جبل ع بناتدنٌا محمد جهاد علً 79196

246.5623.55.53.5088138000000معاذ بن جبل ع بناتدٌنا امٌر رمضان محمد 79197

31.51711.51192015.5177148.5000000معاذ بن جبل ع بناتدٌنا سامً ٌحً راغب79198

268740460.577148.5000000معاذ بن جبل ع بناتدٌنا سعد محمد محمود 79199

32.522.51315102514.51.51010198.5000000معاذ بن جبل ع بناترؤي زكرٌا علٌوه علٌوه79200

289.568.51.51080.51010188000000معاذ بن جبل ع بناترانٌا محمد حسن علً 79201

289.524266098148000000معاذ بن جبل ع بناترانٌا ناصر السٌد السٌد 79202

26.526.56398.5178158000000معاذ بن جبل ع بناترحاب شعبان سمٌر حفن79203ً

3827.58.51510.525.5142.587188000000معاذ بن جبل ع بناترحاب محمد محمد عطٌه79204

39302015153018.5999209000000معاذ بن جبل ع بناترحمه عالء ابراهٌم جمعه79205

23.542.592.511.571109148000000معاذ بن جبل ع بناترحمه محمد حسن سعد79206

26.582.53.514.572910157000000معاذ بن جبل ع بناترحمه مدحت عبدالعال منصور79207

33.591211.57.51915.53.5109198000000معاذ بن جبل ع بناترحمه مصطفً محمد وهبه79208

37.52914151530167.51010176000000معاذ بن جبل ع بناترحٌمه خالد ٌحًٌ غرٌب79209

000000غغ55غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناترشا نعٌم عبده الزهراوي79210

38.529.51415153017.54.51010188000000معاذ بن جبل ع بناترضوي راضً حسنٌن العباس79211ً

34.525201014.524.5155981710000000معاذ بن جبل ع بناترضوي وائل عبده محمود79212



2894107179287188000000معاذ بن جبل ع بناترقٌه سلٌمان زكً سلٌمان79213

3226.518.514102416.54.587168000000معاذ بن جبل ع بناترنا عبدالمقصود عبدالعظٌم عبدالمقصود79214

34.525.519.514.51226.5166.597188000000معاذ بن جبل ع بناترنا هشام عبدالصبور عبدالعظٌم79215

35.52914.51511.526.516.5489208000000معاذ بن جبل ع بناترناد خالد محمد دٌب الشهاب79216ً

3217.511.588.516.5154.587158000000معاذ بن جبل ع بناتروئ رضا عبدهللا عبدالحمٌد79217

3522.51713.51124.517787138000000معاذ بن جبل ع بناتروان سامً محمد عبدالسالم79218

34.513137.55.51316.531010178000000معاذ بن جبل ع بناترواٌح حسٌن محمد عبدالحمٌد 79219

264.55.547.511.571.587118000000معاذ بن جبل ع بناتزٌنب احمد سٌد محمد 79220

3414131081815.53.589188000000معاذ بن جبل ع بناتزٌنب خالد محمد السٌد79221

29.536.576.513.59.5097176000000معاذ بن جبل ع بناتزٌنب صالح الدٌن حنفً محمد79222

277.567.56.5147.5287148000000معاذ بن جبل ع بناتزٌنب عالء عبدالاله علً 79223

3629.5171514.529.519665198000000معاذ بن جبل ع بناتساره محمد سعد احمد79224

37.5291912.51426.518.56.51010198000000معاذ بن جبل ع بناتساره محمد شوقً محروس79225

29.5159.59.57.51713179177.5000000معاذ بن جبل ع بناتساره مسعد عبدالجواد ابراهٌم 79226

273.52.523.55.54.50108168.5000000معاذ بن جبل ع بناتساره نبٌل خٌرهللا ارناؤط79227

19.5844.548.54.506757.5000000معاذ بن جبل ع بناتسحر سامً مطر اسماعٌل 79228

277.533.52.56406978000000معاذ بن جبل ع بناتسعاد السٌد احمد محمد79229

37.529.5913.511.52519.5498198000000معاذ بن جبل ع بناتسعاد عبدالحمٌد احمد علً 79230

3514.519910.519.516.54.579208.5000000معاذ بن جبل ع بناتسعاد مجدي احمد محمد79231

321010.56.5511.512.5089198.5000000معاذ بن جبل ع بناتسلسبٌل محمود فاروق شعبان79232

287.5147.5815.515.52.578128000000معاذ بن جبل ع بناتسلمى سٌد فاروق سعٌد 79233

36.518.513.5121123143910177.5000000معاذ بن جبل ع بناتسلمى قاسم عبدالفتاح مرس79234ً

351311.512.51123.511.5569148.5000000معاذ بن جبل ع بناتسلمى محمود حسن علً 79235

206.568.51.5105078127.5000000معاذ بن جبل ع بناتسلوى محمد عبدالاله احمد 79236

000000غغ55غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناتسلوى هشام طلعت محمد 79237

21522.52.551.507896000000معاذ بن جبل ع بناتسهٌله محمد صالح احمد79238

29.5613109.519.5121.598179000000معاذ بن جبل ع بناتشاهنده محمداحمد مخلوف79239

37.527.519.5151429196.587188000000معاذ بن جبل ع بناتشروق رمضان محمد السٌد 79240

3829.51814.51529.5197910178.5000000معاذ بن جبل ع بناتشروق محمود زكرٌا منصور 79241

357.59.5951417.52109188.5000000معاذ بن جبل ع بناتشهد بكري محمد حندوك79242ً

000000غغ107غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناتشٌماء ابراهٌم ربٌع ابراهٌم79243

3726.5181513.528.518.57.589188.5000000معاذ بن جبل ع بناتشٌماء حامد حسٌن احمد 79244

3829201513.528.517.58.5107199000000معاذ بن جبل ع بناتشٌماء نصار محمد عبدالناصر 79245

3021.515.51482213267199000000معاذ بن جبل ع بناتشٌماء هٌثم فتحً شحاته79246

000000غغ89غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناتصباح نعمانً عبدالنبً محمد 79247

38.524.519.514.51226.516.541010178.5000000معاذ بن جبل ع بناتضحى اسامه محمد عبدالرافع79248

37.525.5191492318198198000000معاذ بن جبل ع بناتضحى طارق عبدالمنعم زك79249ً

35.514.588.52.5111318998.5000000معاذ بن جبل ع بناتعبله عصام محمد مخٌمر79250

2996.555.510.511.5089118000000معاذ بن جبل ع بناتعبٌر حسٌن حمدان حسٌن 79251

3928.519.51513.528.516.58.577179000000معاذ بن جبل ع بناتعبٌر خالد علٌان حسن 79252

392718.51514.529.518.54.589179.5000000معاذ بن جبل ع بناتعزه طارق نور الدٌن احمد79253

000000غغ88غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناتعزه عمرو محمود سٌد 79254

37.58141410.524.516.50.597168000000معاذ بن جبل ع بناتعال عادل عشري محمد79255

3826.51814.51327.5176.578178000000معاذ بن جبل ع بناتعلٌاء رضا حسن احمد79256

35.510.51255.510.54.508888.5000000معاذ بن جبل ع بناتغاده طه عبدالحمٌد شٌم79257ً

28.55.5645.59.53.509887.5000000معاذ بن جبل ع بناتفاطمه حسنً جالل بدٌر79258

3726.519.51413.527.518.57.589197000000معاذ بن جبل ع بناتفاطمه رجب عبدالعلٌم عفٌف79259ً

3823.52013.510.524176.589178000000معاذ بن جبل ع بناتفاطمه سمٌر نزٌر الزرع79260ً

34.512117.55.51380.577108.5000000معاذ بن جبل ع بناتفاطمه عبدالعال محمد عبدالعال79261

3516199.5918.513.54.589198.5000000معاذ بن جبل ع بناتفاطمه عمرو محمود حمدان79262

000000غغ55غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناتفاٌزه احمد حسن عبدالعظٌم79263

2712.537.5411.55189148000000معاذ بن جبل ع بناتفرح السٌد عبدالرؤف ركاب79264ً

25.516.55.5104147.50.589146000000معاذ بن جبل ع بناتفرح عصام محمد سلٌمان79265

34.51812.5147.521.512.541010127.5000000معاذ بن جبل ع بناتفرح محمد غرٌب علً 79266

393020151530198.51010168000000معاذ بن جبل ع بناتفرح ممدوح ٌحًٌ حفن79267ً

371319.5151429155910157.5000000معاذ بن جبل ع بناتفرحه عالء احمد السٌد 79268



393020151530208.51010209000000معاذ بن جبل ع بناتفٌرٌنا نظٌر جرجس ساوٌرس79269

33.5281410.56.51715299146.5000000معاذ بن جبل ع بناتلونا جمال محمد العتم 79270

3024.511141327111.578119000000معاذ بن جبل ع بناتلٌلى عبدالرحمن فهمً عبدالرحمن79271

000000غغ55غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناتلٌنا محمد نور الدٌن محمد جمٌل79272

000000غغ55غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناتماري سعٌد ناجً وٌصا79273

24.574104143.5267106000000معاذ بن جبل ع بناتمارٌنا جرجس لٌشع اسحق79274

3223.519.51492314198197000000معاذ بن جبل ع بناتمارٌهان محمد محمد ابراهٌم 79275

2915.5113.569.591.589138000000معاذ بن جبل ع بناتمدٌحه محمود رمضان محمد 79276

30696.5612.593.599128000000معاذ بن جبل ع بناتمرام خالد عبدالعزٌز مصطفً 79277

25.52.52.585.513.58.5089176000000معاذ بن جبل ع بناتمرفت محمد امام محمد79278

3311965115298147000000معاذ بن جبل ع بناتمروه اشرف فتحً محمود79279

342817.515142915478198000000معاذ بن جبل ع بناتمروه محمد احمد عبدالحمٌد79280

35.52916.513.51326.5184.589178000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم ابراهٌم محمد حسن 79281

3728.519.51515301871010198000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم جرجس شوقً سام79282ً

254.5112.51.545.50.577158000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم حسن سعد محمد79283

276574.511.510.54.599178000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم حمدي عبدالرحمن سلٌمان79284

35.5211914.513.52818777197.5000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم خالد حمدي علً 79285

34131912.510.523187.51010198000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم خالد سٌد ٌوسف 79286

392313.5151025156.599208000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم سعٌد عبدالحمٌد حسٌن79287

39.5302015153019.59.51010208000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم صالح محمود ٌوسف 79288

3619.51811.511.52313.5777178000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم ضٌاء الدٌن محمد احمد79289

2619.55.5116.517.55.56.577128000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم عبدالرحمن السٌد حسٌن79290

29.51311107.517.57.56.599178000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم عبدهللا حسن حسٌن 79291

32209.51311.524.516.55.599198000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم عطٌه نادي عطٌه79292

30.51210.55.56.51213388166000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم محمد ناصر حسٌن 79293

32.52318.512.5921.514.53.51010179000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم محمود محمد خفاج79294ً

31.519.515.5151429145.588198000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم منتصر سعد سٌد 79295

351413.5151429142.577198000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم ناصر رمضان طه79296

32.520.517.51212.524.517.55.599197000000معاذ بن جبل ع بناتمرٌم وائل علً حسن79297

28.512.56.595.514.59.53.51010168000000معاذ بن جبل ع بناتملك سلٌمان ٌوسف عبداللطٌف79298

3615.514.58.57.51616.54.51010178000000معاذ بن جبل ع بناتمنار السقطً محمد بكري79299

3111044810.54.577168000000معاذ بن جبل ع بناتمنار خلٌفه احمد الصغٌر79300

3220.517.58111915699196.5000000معاذ بن جبل ع بناتمنار سعٌد طه ٌسن79301

23.511.510.510818144.599168000000معاذ بن جبل ع بناتمنار عادل عبدالحً عبدالحمٌد79302

31.511899189.5388188000000معاذ بن جبل ع بناتمنار عصام عبدالعال خلٌل79303

27.578.55.53.599.5388169000000معاذ بن جبل ع بناتمنار علً سلمان السٌد79304

30.519.5181312.525.5153.588127000000معاذ بن جبل ع بناتمنه هللا اٌمن ابراهٌم عصران79305

32.523.517.514.51327.514.54.588187000000معاذ بن جبل ع بناتمنه هللا حسن بدٌر محمد79306

342617.515153017.5788198000000معاذ بن جبل ع بناتمنه هللا خالد محمد عفٌف79307ً

31.517206.55.51214.54.51010198000000معاذ بن جبل ع بناتمنه هللا شرٌف صالح عبدهللا 79308

3828.517.515153019.571010209000000معاذ بن جبل ع بناتمنه هللا صالح صالح ابراهٌم79309

3726.52014132716.5688197000000معاذ بن جبل ع بناتمنه هللا طارق عبدالمنعم غنٌم79310

37.5162013132619577208000000معاذ بن جبل ع بناتمنه هللا علً احمد مصطفً 79311

298101.51.536.51.588168000000معاذ بن جبل ع بناتمنه هللا كمال صابر احمد 79312

30.5187671310.5377178000000معاذ بن جبل ع بناتمنه هللا محمد عبدالفتاح محمد 79313

34.5282013.51528.5196.588169000000معاذ بن جبل ع بناتمنه هللا محمد محمد علً 79314

226.56.54.52.574.5699147000000معاذ بن جبل ع بناتمنى شرٌف محمد كازم 79315

229.56.543.57.56.5667157000000معاذ بن جبل ع بناتمنى فكري رٌاض بولس79316

27.59.5102.52.5510.55.577157000000معاذ بن جبل ع بناتمنى نبٌل فتحً محمد79317

281011.554.59.54.5488168000000معاذ بن جبل ع بناتمً عالء امٌن محمد79318

37.52718.515153016.56.577179000000معاذ بن جبل ع بناتمٌاده محً طه عاص79319ً

31.528181413.527.518.5488188000000معاذ بن جبل ع بناتمٌرنا محمد عبدالواحد حسٌن 79320

279.55.532.55.544.577148000000معاذ بن جبل ع بناتمٌرنا ناصر ابو سرٌع رزق79321

35.516.51313.51326.517577179000000معاذ بن جبل ع بناتمٌرهان هٌثم محمود هالل79322

34.511.511.59.58.518110.599179000000معاذ بن جبل ع بناتمٌس بسام عبدهللا عراب79323ً

000000غغ88غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناتمٌسم محمد هٌثم عمر الحمراوي79324



38.52919.51513281961010208000000معاذ بن جبل ع بناتمٌسون اشرف مرعً السٌد 79325

32.511.510.56.58.515131.599138000000معاذ بن جبل ع بناتنارٌمان زكرٌا احمد احمد79326

319.57117.518.511.5178157000000معاذ بن جبل ع بناتنانسً مٌالد ابراهٌم عوزه79327

30.59116.54.51113.5289178000000معاذ بن جبل ع بناتنبٌله جمال السٌد حسن79328

391916.5138.521.517.5278187000000معاذ بن جبل ع بناتندا عصام محمد علً 79329

392919.515153017.56.588209000000معاذ بن جبل ع بناتندى احمد سعد محمد79330

38.529.519.515132818.5699198000000معاذ بن جبل ع بناتندى اسامه جابر محمد79331

37.527.51915142918.5799208000000معاذ بن جبل ع بناتندى اشرف فرج محمد79332

17.5741120.50.589116000000معاذ بن جبل ع بناتندى سمٌر عبدالرحمن السٌد 79333

39.53018.515153020978209000000معاذ بن جبل ع بناتندى عصام احمد عبدالحافظ79334

221222352177167000000معاذ بن جبل ع بناتندى علً عبدالعال عل79335ً

23.573.501.51.55189148000000معاذ بن جبل ع بناتندى عنتر عبدالهادي عبدالعزٌز79336

39.53020151530208.599208000000معاذ بن جبل ع بناتندى محمد فاروق احمد79337

31.514511718172.599166000000معاذ بن جبل ع بناتندى محمد كمال ٌوسف 79338

35.511.51512.5921.51418996000000معاذ بن جبل ع بناتندى محمد محمود محمد79339

31.571188.516.56.51.578148000000معاذ بن جبل ع بناتنرفانا صالح شعبان احمد 79340

39.529.5201514.529.519.59.589208000000معاذ بن جبل ع بناتنرمٌن احمد حسٌن محمد79341

3111.51410.51424.5151.589198000000معاذ بن جبل ع بناتنسمه رضا العربً زك79342ً

3525161214.526.517189168000000معاذ بن جبل ع بناتنهى اشرف ٌوسف محمد79343

372619.514.51428.517.56.588138000000معاذ بن جبل ع بناتنور االسالم حاتم علً موسى79344

3925171310.523.515.5578137000000معاذ بن جبل ع بناتنور خالد نبٌل محمد79345

37.5291914.51327.519.53.599178000000معاذ بن جبل ع بناتنور محمد ارغد ٌحًٌ الزرع79346ً

311317.5138.521.517.52.577167000000معاذ بن جبل ع بناتنور هٌثم مصطفً عبدالعال79347

39.5302015142918.571010176000000معاذ بن جبل ع بناتنور ولٌد احمد واف79348ً

33.523.517.51410.524.5196.599198000000معاذ بن جبل ع بناتنورا امٌن عبدالسالم ٌوسف 79349

26.53.552.524.55.51.599168000000معاذ بن جبل ع بناتنورا علً محمود علً 79350

352614.511.513.525142.577187000000معاذ بن جبل ع بناتنوران محمد رجب حسن79351ً

30611.512.5921.57.54.587147000000معاذ بن جبل ع بناتنوره ابو ضٌف حسن عبدالباق79352ً

2253.56.539.551.588127000000معاذ بن جبل ع بناتنورهان توفٌق محمود توفٌق79353

35.51719.510.512.52315.5255178.5000000معاذ بن جبل ع بناتنورهان خالد حافظ محمد79354

274.52.55.53.5913.5076198000000معاذ بن جبل ع بناتنورهان ولٌد فاروق رشاد79355

318611.5718.59087168000000معاذ بن جبل ع بناتنورهان ٌاسر محمد محمود79356

27.595.5628120.588177000000معاذ بن جبل ع بناتنورٌن بدر حسن محمد79357

30206.512.51123.515.5277198000000معاذ بن جبل ع بناتنورٌن عماد الدٌن محمد حسٌن 79358

34231512.59.522166.589196000000معاذ بن جبل ع بناتهاجر امجد حسن محمد 79359

32.58.58.5891710.50.599188000000معاذ بن جبل ع بناتهاجر جابر صبري عبدالرحٌم79360

3924.51815142917.581010188000000معاذ بن جبل ع بناتهاجر زٌنهم رمضان علً 79361

34.5271813.51528.518.5789198.5000000معاذ بن جبل ع بناتهاجر علً السٌد محمد79362

27.5147.56.5713.57.51.588188000000معاذ بن جبل ع بناتهاجر محمد ابراهٌم عبدالرحمن79363

214.521342.50.578148000000معاذ بن جبل ع بناتهاجر محمد امام محمد79364

28355.52.583.50.577169000000معاذ بن جبل ع بناتهاله اسماعٌل سٌف اسماعٌل 79365

28.5955.51.577189158000000معاذ بن جبل ع بناتهاٌدي احمد نبٌل المهدي79366

331511.5891712.52.578196000000معاذ بن جبل ع بناتهاٌدي السٌد البدوي عبده79367

28.562.541530.588148000000معاذ بن جبل ع بناتهاٌدي هانً صابر الهادي79368

3010.53.5145.519.514.5088138000000معاذ بن جبل ع بناتهبه احمد محمد الطٌب79369

321611126.518.5100.577148000000معاذ بن جبل ع بناتهبه هللا محمود عبدالهادي محمود79370

33124.51210.522.513087168000000معاذ بن جبل ع بناتهبه محمد محمود عبدالقادر79371

287.53941371.589179000000معاذ بن جبل ع بناتهبه محمد نجاتً خلف79372

39.53019.51514.529.519.56.578198.5000000معاذ بن جبل ع بناتهبه نصر حسٌن عبدالداٌم79373

18332.535.53.5088145.5000000معاذ بن جبل ع بناتهدى حماده احمد محمد79374

38.528.520131528205.576188000000معاذ بن جبل ع بناتهدى عبدالمجٌد عبدالعزٌز عبدالمجٌد79375

38.52217151328193.556199000000معاذ بن جبل ع بناتهدى محمد عبدالعال عالم79376

38.528.519.513132616.5578208000000معاذ بن جبل ع بناتهناء محمود شفٌق السعدي79377

33.523.516.510.51323.5174.589208.5000000معاذ بن جبل ع بناتهند احمد علً موسى79378

35.56.519.51310.523.5173.588198000000معاذ بن جبل ع بناتوفاء صدقً عبدالشافً مهران79379

255531.54.58.5188168.5000000معاذ بن جبل ع بناتوالء محروس عبدالرشٌد مسعد79380



000000غغ77غغ0غغغغغمعاذ بن جبل ع بناتٌاسمٌن حسن صالح طه79381

37.529.519.514.51428.519.5687188000000معاذ بن جبل ع بناتٌاسمٌن سالم امام امام79382

3098.54488.5187158000000معاذ بن جبل ع بناتٌاسمٌن محمد السعدي عبدالغن79383ً

36.527.5171311.524.514378188.5000000معاذ بن جبل ع بناتٌاسمٌن ولٌد ابو الحسن محمد79384

306813.59.52315.50.567167000000معاذ بن جبل ع بناتٌثرب محمد محمد ٌوسف79385

3221.517.51513.528.519076197.5000000معاذ بن جبل ع بناتٌمنى عصام الدٌن عزت مصطف79386ً

36.521714.57.5229377187.5000000معاذ بن جبل ع بناتٌوستٌنا ثابت صالح حنا79387

3716141513.528.517678198.5000000معاذ بن جبل ع بناتٌولٌانه اشرف ادوار جوهري79388

234.5513.54.550.51010156.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنابرام عالء زكى اسكندر79389

16383.54.5892.51010156000000خالد بن الولٌد ع بنٌنابراهٌم حسن ابراهٌم النجار79390

3423137.5815.512499176.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنابراهٌم مصطفى محمد احمد79391

17.571.53145.50101087000000خالد بن الولٌد ع بنٌنابراهٌم هشام ابراهٌم عبدالرازق79392

278.510.56.528.512.501010127.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد ربٌع عبدالرازق محمد79393

31918.58.57.51615.541010167.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد رزق البشٌر سالم79394

2366.50.50.513.51.51010137.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد رمضان اسماعٌل عبدالحمٌد79395

28.5139.53.52.568.50.51010147.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد سعٌد محمد عزالدٌن79396

31.516.5168816111.51010157000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد طارق كمال عبدالواحد79397

3020.517.511.5920.513399157.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد عاطف عبدالحمٌد سلٌمان79398

27.5125.5551010.50.599138000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد عبدالعزٌز محمد محمد79399

3427148111915999198000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد عبدالعظٌم حسن محمد79400

3322.516.514.511.52616499177.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد عبدالاله محمود خٌرى79401

25.58.57.5125.517.58.5289148000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد عبدالوهاب حافظ عبدالوهاب79402

28.59.54.5118195.5088107.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد عثمان عبدالعال عثمان79403

23.5524.559.540.599136000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد فتحى عبدالتواب مرسى79404

22.51356.5410.560.599157000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد كرم احمد شعبان79405

27.5108527111.599198000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد محمد ابوضٌف محمد79406

2541085.513.5110.599187.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد محمد على عباس79407

3313.516.512719161.599167.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد محمد مخلوف ضاحى79408

34.520.513.513.513.52718199167.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناحمد ٌاسر عرفان حمٌد79409

2710.51656.511.512.5299158000000خالد بن الولٌد ع بنٌنادهم سٌد ناجى عبدالحمٌد79410

33.517.517.57.5512.5162.51010147.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناسالم احمد عمر عبدالرحٌم79411

27.51213.54.537.59.50.5101077.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناسالم فارس خالد عابدٌن79412

3320161492317.551010178000000خالد بن الولٌد ع بنٌناسالم مرسى فرحات عالم79413

2811135.527.510.521010178000000خالد بن الولٌد ع بنٌناشرف محمد خلف محمد79414

29.5121434.57.5102.51010158000000خالد بن الولٌد ع بنٌنالبكرى وحٌد البكرى احمد79415

30915641013.52.5109158000000خالد بن الولٌد ع بنٌنالحسٌنى عباس سعد عباس79416

28.514.59751290.5109137.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنالسٌد عبدالفتاح السٌد عبدالفتاح79417

2823111.51.538.50.599128.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنالمعتزباهلل محمد اسماعٌل موسى79418

28.514.510.54.537.511199167.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنامٌر اشرف عبدالفتاح احمد79419

30241566.512.514299188000000خالد بن الولٌد ع بنٌنانطونٌوس عماد حلمى مجلى79420

23.512.510.55.538.58199167000000خالد بن الولٌد ع بنٌنانطونٌوس نبٌل شكرى عبدالمالك79421

2810.5124.559.580.599137.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌناٌاد عبدالمؤمن رفاعى السٌسٌى79422

30.513.59.542.56.514.50.599158000000خالد بن الولٌد ع بنٌناٌمن السقطى محمد البكرى79423

1377.51345.50.599158000000خالد بن الولٌد ع بنٌناٌهاب احمد الدٌب محمد79424

35.52819.51513.528.5195.599178000000خالد بن الولٌد ع بنٌنباسل محمد عبدالعزٌز احمد79425

20.513831.54.570.599145.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنباسل مدحت بحٌرى عبدالعزٌز79426

3328.519.51514.529.5209991910000000خالد بن الولٌد ع بنٌنبدر محمد اشرف شفٌق79427

2099.521.53.57.5199126000000خالد بن الولٌد ع بنٌنبدر محمود على محمود79428

23.56.59.53.5912.53.5399117000000خالد بن الولٌد ع بنٌنبدر هٌثم بشٌر زعرور79429

20.51372.56.595.5199129000000خالد بن الولٌد ع بنٌنبشوى سعد مرزق عبدالسٌد79430

1921.5103.51316.52799139000000خالد بن الولٌد ع بنٌنبٌشوى بدرى فاٌز عوض79431

302617.58.514.52314799168000000خالد بن الولٌد ع بنٌنحازم احمد محمد على79432

33.52919.51514.529.5197.589178000000خالد بن الولٌد ع بنٌنحازم محمود فاروق احمد79433

32.524.51912142618.56.589127000000خالد بن الولٌد ع بنٌنحازم ٌسرى عبدالسالم عامر79434

3219.51513.512.526186.589157000000خالد بن الولٌد ع بنٌنحامد سامى محمد على79435

21.5115.57.56.51475.589178000000خالد بن الولٌد ع بنٌنحسام الدٌن رافت على بٌومى79436



35.5241910142416.57891910000000خالد بن الولٌد ع بنٌنحسام الدٌن عبدالمنعم عبدربه مهدى79437

18.5823.5811.52.548999000000خالد بن الولٌد ع بنٌنحسام عطا بشرى مامون79438

29.52316.51514.529.514799158000000خالد بن الولٌد ع بنٌنحسام عالء محمد محمد79439

29.517139.51322.510.5699137000000خالد بن الولٌد ع بنٌنحسن محمود عطٌه حسن79440

21.56.587.51118.56.55.599107000000خالد بن الولٌد ع بنٌنحسن نور احمد حسن79441

3218.5149122112.55.598158000000خالد بن الولٌد ع بنٌنخالد احمد محمد عثمان79442

000000غغ98غغ0غغغغغخالد بن الولٌد ع بنٌنخالد حمدى ابراهٌم مختار79443

261513.581220123.598176000000خالد بن الولٌد ع بنٌنخالد زٌدان عبدالكرٌم حسن79444

24.51310.5410.514.56.53.598158000000خالد بن الولٌد ع بنٌنخالد محب سعد محمد79445

23.51388.59.51814598168000000خالد بن الولٌد ع بنٌنخالد ممدوح حمدى محمد79446

352819111425176.598198000000خالد بن الولٌد ع بنٌنخالد نبٌل محمد موقف79447

2417.57413172.5598137000000خالد بن الولٌد ع بنٌندسوقى عوض عبدالحكٌم زناتى79448

23.584.540.54.53.50.598117000000خالد بن الولٌد ع بنٌنرامى محمود عبدالرحٌم محمد79449

19.5124.5731010298147000000خالد بن الولٌد ع بنٌنرٌمون عٌاد صبحى بشاى79450

36.5281914.51327.5193.598198000000خالد بن الولٌد ع بنٌنزكرٌا ٌحٌى المتولى محمد79451

3323.514.514.59.52416.55.598168000000خالد بن الولٌد ع بنٌنزٌاد احمد احمد محمد79452

36.528.5161514.529.519.5698147.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنزٌاد خالد عطٌه عباس79453

34.518.51914.512.52718.55.598188000000خالد بن الولٌد ع بنٌنزٌاد رجب فؤاد محمد79454

36211714.51327.518.55.598176000000خالد بن الولٌد ع بنٌنزٌاد محمد السٌد محمود79455

31.52215.511617145.598178.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنزٌاد محمد صالح رشاد79456

26.56.554265.5198177000000خالد بن الولٌد ع بنٌنزٌاد محمد على ٌوسف79457

2812.543259198187.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنزٌاد هانى عبدالعزٌز خلٌل79458

32149.56.510.51718.52.598168000000خالد بن الولٌد ع بنٌنزٌادالدٌن ٌوسف ابراهٌم عبدهللا79459

17.53.513145.50.598106000000خالد بن الولٌد ع بنٌنسعٌد اٌمن سعٌد محمد79460

37.524.518.51513.528.519.56.598177.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنسعٌد كرم مصطفى محمد79461

000000غغ98غغ0غغغغغخالد بن الولٌد ع بنٌنسٌد هاشم سٌد على79462

165.51224619897.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنشرٌف محمد رجب حافظ79463

3216.55.533.56.59.52109157000000خالد بن الولٌد ع بنٌنشمس الدٌن شكرى حامد محمد79464

29126.55.54.510133.5109187.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنصابر قرقان صابر حلبى79465

000000غغ99غغ0غغغغغخالد بن الولٌد ع بنٌنضٌاء عمار احمد السحلى79466

27.516.59.58715144.599157000000خالد بن الولٌد ع بنٌنطارق احمد محمد السٌد79467

33.520.511.51211.523.515.5799197000000خالد بن الولٌد ع بنٌنطرٌف سامى طالل السراج79468

3627.51814.510.52515.5499208.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنطه عبدالرحمن حسن دقى79469

30.5223.54.5711.511.5399106.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعادل نبٌل مٌخائٌل اسحق79470

3325.5171392217.5299187000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالباسط فٌصل محمد النجار79471

27.520.5138.5513.510.5299157.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالجواد مجدى عبدالجواد شلبى79472

28.519.581.545.57.51.599107.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن احمد راضى مرسى79473

29.519.51144.58.511.5299128000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن اشرف ابراهٌم الدسوقى79474

24.520.57.55386.51.599158000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن انور محمد احمد79475

36.524.517.511.511.52316.54.599146.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن اٌهاب عبدالعال مصطفى79476

28.5246.55.5813.59.51.599124.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن حسام عبدربه حسن79477

3524.59.51482219.54.599147.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن خالد جمال محمدى79478

28.510.56.533641.599116000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن خالد على موسى79479

3630101410.524.517.53.599176000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن دسوقى محمد عبدالعال79480

311812108.518.59.53.599184.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن صابر محمد ابراهٌم79481

3622.5181511.526.516.54.599197000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن ضٌاءالدٌن سٌد محمد79482

258.585.5611.59.5299117.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن طارق سمٌح زٌدان79483

27.5132.51.55.570.5199137.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن عمرو سٌد عبدالعزٌز79484

3523.51514.511.526172.599146.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن فرج عثمان على79485

34.517.57.55.58.51410298188000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن محمد عامر محمد79486

32.516.51288.516.514.52.589166000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالرحمن هشام حسنٌن امام79487

1713.542.54.574.5289127.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبداللطٌف محجوب جابر الباقٌر79488

33.516.51714.58.52311.5189169.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدهللا احمد عبدهللا خلٌفه79489

29.510.514.51292113089107.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدهللا حربى صوفى على79490

225125.5712.51.5089117.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدهللا سٌد عبدالمولى محمد79491

281112.597.516.57089127000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدهللا محمد عبدالعزٌز حافظ79492



27.513.516139.522.591.589118.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدهللا ناصر رجب عبدالرازق79493

372718.51413.527.5170.589198.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدهللا هانى ٌحٌى المتولى79494

31.5171714.59.52482.589157.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالمسٌح رمزى شنوده عبده79495

3223.51510.57.5189.5589146.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعبدالواحد احمد عبدالواحد حسٌن79496

24.56.512.53.536.530.589147.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعدنان جمال الدٌن المنصورى79497

238.5128.54.5137.52.589147.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعزالدٌن حمدى فتحى عبدالغفار79498

30.59.513.5117.518.53.50.589136.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعصام ابراهٌم السٌد محمد79499

3313.51713.5922.511.5389177.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعلى ابوالٌزٌد اسماعٌل محمود79500

311516.5148.522.512.50.58987000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعلى شرٌف على حسٌن79501

205116713408976.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعلى على عبدالمالك على79502

244136.5814.5808976000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعلى محمد ابوالفتوح السٌد79503

000000غغ89غغ0غغغغغخالد بن الولٌد ع بنٌنعلى هاشم سٌد على79504

28.520.515.51110.521.510089136000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعمار محمد ٌوسف مصطفى79505

3326.51915142917.5589187000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعمار ٌاسر عشماوى حسن79506

3119.5151310.523.514.53.589166000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعمر خالد زاٌد محمد79507

141.55.51.51.532089107000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعمر عبدالعزٌز عبدالمعطى سلٌمان79508

29.513.583369389177000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعمر فتحى مجاهد على79509

35.5292014142817.5889207000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعمر مؤمن محمد الزاٌد79510

27.51073366.5389177000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعمر محمد جاد عبدالرحمن79511

3117167.56.51413.51.589154.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعمر محمد سٌد دردٌر79512

32.5161712517154.589187000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعمر محمود سعد عبدالحلٌم79513

3529.518.513.59.523187.599196000000خالد بن الولٌد ع بنٌنعمر محمود فرج شحاته79514

3118.5793.512.516598197000000خالد بن الولٌد ع بنٌنفارس محمد عبدالغنى محمد79515

2359.563.59.595.598167000000خالد بن الولٌد ع بنٌنفٌاض عبدالسالم فٌاض دقو79516

3121171392218798188000000خالد بن الولٌد ع بنٌنكرٌم اسماعٌل عبدالباسط اسماعٌل79517

21.573.51.50.525.52.598117000000خالد بن الولٌد ع بنٌنكرٌم حنفى محمود محمد79518

231310.54.55.5109.52.598127000000خالد بن الولٌد ع بنٌنكرٌم محمد عبدالمؤمن محمد79519

22.59.58.55.549.58298127000000خالد بن الولٌد ع بنٌنكرٌم محمد محمود عٌسى79520

2037.520.52.56.5398176000000خالد بن الولٌد ع بنٌنكمال رمضان كمال زناتى79521

22.59.51277.514.59.54.59896000000خالد بن الولٌد ع بنٌنكٌرلس اشرف صبحى جرجس79522

3125.51078.515.511.52.598177000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمؤمن عادل عبدالستار عوٌس79523

17.52.54.563990.598137000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمازن محمد مبارك79524

3727.52014.513.528188.598198000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد ابراهٌم محمد حالوه79525

3321.5181071715.5698166000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد احمد حسن بكٌر79526

28111711.51324.518.5598186000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد احمد عدلى محمد79527

3319.5168.53.51214.53.598179.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد احمد فاروق السٌد79528

2510145.52.58104.598117000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد احمد محمد حمٌد79529

36.526.519.513.59.523186.598158000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد احمد محمد فهمى79530

17.5137.57.53.51111398136000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد السٌد راغب منصور79531

3220.517.5119.520.519698178000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد اٌمن لطفى عبدالعزٌز79532

28.57.51111.5617.5749887000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد اٌهاب محمد محمد79533

32.526.51911.51021.519.5898138000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد حسٌن عبدالعال محمد79534

000000غغ98غغ0غغغغغخالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد زٌاد محمد طارق79535

000000غغ98غغ0غغغغغخالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد سالم ماهر محمد79536

33.5251711.51223.515.5698208000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد سامح محمد عزت79537

172.5212.53.50.509889000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد سلطان عبدالمالك عمر79538

33.52019151227193.599206000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد سٌد عبدالظاهر محمد79539

3318.59.511.5819.5144.599148.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد سٌد محمد سٌد79540

000000غغ98غغ0غغغغغخالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد شاهر نبٌل اللحام79541

20.51.5213.54.54.5498117000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد شرقاوى محمود محمد79542

278.511741113.5298146000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد طارق محمد محمد79543

23.59.512.53.53.5713.51.598167000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عادل عبدالقادر عبدالمحسن79544

26.5131233610.53.598136.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عبدالرحمن عبدالمحسن حماد79545

251062.52.556.53.598178.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عبدالرحمن لؤى جهٌم79546

3327.51715142919.58.598179.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عبدالعظٌم حسن محمد79547

309.51513132618.5799188000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عبدهللا عبدالحمٌد موسى79548



12.55.53.59.50.510140.59968000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عبدالمقصود محمود عبدالمقصود79549

29.525171513.528.51739998000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عبدالمنعم ابراهٌم عبدهللا79550

35.517.517.58.51220.5172.599186000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عزالدٌن محمود عابدٌن79551

180.53.51.50.524.50.599178.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عشرى محمد ٌوسف79552

34231812102218.50.599128000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عصام عبدالفتاح حسن79553

206.52.58.52.51112.50.589127.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عصام محمد مخٌمر79554

21.5706.50.5711189118.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد على عبدالحمٌد نفادى79555

000000غغ89غغ0غغغغغخالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد على ٌاسر عٌد79556

2811.5862812.51.589186.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عماد محمد صابر79557

3220.515.5941318589176000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عمار حسان قصاص79558

33.515.554.51.5615388137000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عمرو محمد حسن79559

36.52617.5139.522.519.52.588158000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عنتر عبدالعزٌز عبدالرحمن79560

199281.59.514.5088127000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد عٌسى مرسى عٌسى79561

3011139.55.51513.5398147000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد غٌاث حسن غبور79562

31.5191511102115.50.598157000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد فاتح محمود محمد الجراد79563

176125.51.5712088157000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد كمال بسام مبٌض79564

28.56.528.51.51016198137000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد محمود جابر السٌد79565

36.529.520141529207.598187000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد محمود صادق احمد79566

000000غغ98غغ0غغغغغخالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد مروان جندٌه79567

28.517128.5715.514598198000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد مصطفى محمد الماصخ79568

32.52116.57.510.51815.54.598188000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد معوض على عبدالجواد79569

39.528.52015153019.58.598208000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد ممدوح صالح احمد79570

34.5261914.514.52918698197000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد موسى سلٌمان عواد79571

2067.543.57.534.598107.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد ناصر السٌد محمود79572

2816118.58.51715.5498137000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد وائل فٌصل احمد79573

2315.56.546.510.58498126.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمد ٌحٌى السٌد عبدالحمٌد79574

2815.576.55.5125.5498157.5000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمود احمد السٌد مرسى79575

17.511.5762.58.56.52.598115000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمود خالد حسن حسن79576

26.515.51610818184.598196000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمود زنباعى على محمد79577

27.51055.5611.572.598156000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمود عبدالرؤوف محمد عبدالراضى79578

25.51554.5711.57.5698136000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمود محمد ابراهٌم عبدالهادى79579

3419.51711.512.52419698156000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمود محمد الدمرداش محمد79580

28.517.54.5991810598145000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمود محمد عبدالهادى محمد79581

3224.517.515132816798155000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمود محمد محمود شعبان79582

2814.51083.511.511.5798186000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمحمود نادر محمود محمد79583

24.513.566.5612.513.5598155000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمسعد خلٌل سعٌد خلٌل79584

2815744.58.514.5698167000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمصطفى ابراهٌم احمد حاٌك79585

261464.55.51013.55.598136000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمصطفى احمد عبدالعزٌز عٌسوى79586

31179131326125.598167000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمصطفى احمد عبدهللا خلٌفه79587

2514.514115.516.516498175000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمصطفى عبدالعال حجى السٌد79588

1810.5176131.54.598166000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمصطفى عبدالقهار عبدالحمٌد محمد79589

2510310.58.519104.598175000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمصطفى ناصر مصطفى عبدالسالم79590

25.59.561310.523.564.59874000000خالد بن الولٌد ع بنٌنمهند زهٌر عبدالمجٌد القرح79591

35.52816.51514.529.517598195000000خالد بن الولٌد ع بنٌنناصر ٌسرى الحفناوى ناصر79592

000000غغ98غغ0غغغغغخالد بن الولٌد ع بنٌننور حسام اكرم جالل79593

31218914.523.564.598186000000خالد بن الولٌد ع بنٌننور محمد على عبدالباقى79594

251567.514.52244.598126000000خالد بن الولٌد ع بنٌننور معوض بخٌت عوض79595

18131111121498165000000خالد بن الولٌد ع بنٌننورالدٌن طارق ابراهٌم عبدالسمٌع79596

3327.51915142917.57.598195000000خالد بن الولٌد ع بنٌننورالدٌن غسان بدوى قدح79597

000000غغ98غغ0غغغغغخالد بن الولٌد ع بنٌننورالدٌن فهد غازى المنجد79598

32.514.518.510.51121.518.5498206000000خالد بن الولٌد ع بنٌنهاشم عبدالعاطى هاشم راسم79599

2212.581211235.5598176000000خالد بن الولٌد ع بنٌنهشام محمد رشاد محمود79600

33.516.51613.513.52720598189000000خالد بن الولٌد ع بنٌنٌحى محمود عبدالاله محمد79601

28.51361412.526.59.55.598197000000خالد بن الولٌد ع بنٌنٌزٌد شعبان عبدالعاطى احمد79602

38.526.5914.59.52416.55.598187000000خالد بن الولٌد ع بنٌنٌوسف رمضان حافظ عبدالجواد79603

38.5271814.51226.5185.598187000000خالد بن الولٌد ع بنٌنٌوسف سٌد كمال فرحات79604



24.52078.510.5191698168000000خالد بن الولٌد ع بنٌنٌوسف عبدالعظٌم هاشم على79605

352712.513.511.52513.5698177000000خالد بن الولٌد ع بنٌنٌوسف هانى عبدالعال خالد79606

3520.517151126186.598197000000خالد بن الولٌد ع بنٌنٌوسف هشام عبدالعزٌز محمد79607

33211313.510.52410.56.599207000000خالد بن الولٌد ع بنٌنٌوسف هشام عزت حسن79608

1714347114299128000000الشهداء ع بنٌنابراهٌم احمد ابراهٌم عبدالغفار79609

10196.599187.5399127000000الشهداء ع بنٌنابوالحسن شحات مصطفى عبدالحمٌد79610

282910.511.510.52213.54.599137000000الشهداء ع بنٌناحمد ابراهٌم عبدالحكٌم محمد79611

24.59.598.57.51612.5599156000000الشهداء ع بنٌناحمد السٌد احمد محمود79612

31.52514151227177.599127000000الشهداء ع بنٌناحمد حسام عبدالحمٌد زعتر79613

16.510.564.5711.574.589117000000الشهداء ع بنٌناحمد حسٌن محمد عبدالمغٌث79614

29201278158.5689167000000الشهداء ع بنٌناحمد رمضان احمد مصطفى79615

34.519.51496.515.516689126000000الشهداء ع بنٌناحمد سمٌر حسن حسن79616

36.519.518151126147.599197000000الشهداء ع بنٌناحمد صالح زٌنهم محمد79617

30.512.57108.518.5106.599176000000الشهداء ع بنٌناحمد طارق محمد رٌاض79618

3829.5191514.529.519.59.598209000000الشهداء ع بنٌناحمد عبدالعزٌز عبدالمجٌد عبدالعظٌم79619

39.53019.5151530209.588198000000الشهداء ع بنٌناحمد عثمان عبدهللا الهم79620

35.52914.513.511.52516788208000000الشهداء ع بنٌناحمد عصام الدٌن الحنفى عبدالمقصود79621

29.522.510.510.510.52116.5788137000000الشهداء ع بنٌناحمد عماد شحاته احمد79622

36271414.513.528166.588147000000الشهداء ع بنٌناحمد محمد السٌد على79623

37.5302015142919.5998188000000الشهداء ع بنٌناحمد محمد حسن سالم79624

2322911.59.52114.55.598167000000الشهداء ع بنٌناحمد محمد رمضان محمد79625

19.51869.51019.511498108000000الشهداء ع بنٌناحمد محمد عبداللطٌف صابر79626

21.515.567101710.54.599148000000الشهداء ع بنٌناحمد محمد فاروق الشمالى79627

24.520813.51124.510598146000000الشهداء ع بنٌناحمد ناصر عبدالحمٌد احمد79628

2717.5188.51119.514.5499178000000الشهداء ع بنٌناسامه احمد على عاشور79629

33.5191911.51324.516599188000000الشهداء ع بنٌناسالم احمد فتحى احمد79630

22.52018121325164.599189000000الشهداء ع بنٌناسالم اشرف رشدى عبدالعلٌم79631

34.52419.51312.525.5175.589199000000الشهداء ع بنٌناسالم خالد محفوظ محمد79632

2617.512.551217101.589155000000الشهداء ع بنٌناسالم عمرو حسن جابر79633

26.52010.5811.519.56.5288158000000الشهداء ع بنٌنامٌر عبدالفتاح مهران ٌوسف79634

33.526.51612.51123.512.5389187000000الشهداء ع بنٌنانس اٌمن ثلجه79635

000000غغ89غغ0غغغغغالشهداء ع بنٌنانس عامر عبدهللا العسلى79636

26.514.55.585135.5389155000000الشهداء ع بنٌناٌهاب انور محمد زكى79637

342716.5111324136.589178000000الشهداء ع بنٌنباسم مجدى حسن شرف الدٌن79638

32.52116.5612.518.513589196000000الشهداء ع بنٌنبسام سلمان محمد سلمان79639

31.524.51713.51326.513.5588188000000الشهداء ع بنٌنحازم كامل عبدالحافظ السٌد79640

2813.514111021104.588177000000الشهداء ع بنٌنحسن حسنى حسن محمود79641

000000غغ98غغ0غغغغ15الشهداء ع بنٌنحسن مصطفى محمود عبدالعاطى79642

362718.511.51425.5168.588187000000الشهداء ع بنٌنحسٌن الدٌب محمد عبدالغفار79643

000000غغ89غغ0غغغغغالشهداء ع بنٌنحسٌن ربٌع رمضان حسٌن79644

35.524.51613.51326.516.5689188000000الشهداء ع بنٌنحسٌن طاهر على محمد79645

352517.514.512.52716.55.589197000000الشهداء ع بنٌنحسٌن محمد سٌد حسن79646

258.583.51013.57699168000000الشهداء ع بنٌنحمدى محمد محمود صابر79647

3527.517.51314.527.516898187000000الشهداء ع بنٌنحمزه منصور محمد احمد79648

22.591254950.598186000000الشهداء ع بنٌنخالد نعسان باكٌر79649

23532.53.563.5198115000000الشهداء ع بنٌنرمضان عٌد بشارى احمد79650

296.5136.55.51212.51.598188.5000000الشهداء ع بنٌنسالم فتحى الصاوى محمد79651

3325.5109.59.51915499185.5000000الشهداء ع بنٌنسامى محمد عمار هدهد79652

34.520.511761313.5299147000000الشهداء ع بنٌنشرٌف عصام الدٌن على عبدالنعٌم79653

3419.516107.517.514.52.599167.5000000الشهداء ع بنٌنطاهر عبدالفتاح احمد محمد79654

173.54.531.54.53.5189125.5000000الشهداء ع بنٌنطاهر محمد حسنى شحاته79655

265.5583.511.55189146.5000000الشهداء ع بنٌنعاطف محمد محمد زهٌر79656

25.56.51210.56.51712189157.5000000الشهداء ع بنٌنعبدالحمٌد عبدالفتاح سقعان79657

37.53019.514.514.529195.589179.5000000الشهداء ع بنٌنعبدالرحمن خالد احمد احمد79658

29.511.511.58.5715.5113.588178000000الشهداء ع بنٌنعبدالرحمن سعٌد صبرى خٌرى79659

291712831112288188000000الشهداء ع بنٌنعبدالرحمن صالح مسعد محمد79660



33.5161312517151.588208.5000000الشهداء ع بنٌنعبدالرحمن طه صابر شحاته79661

29251210.5717.5142.588198000000الشهداء ع بنٌنعبدالرحمن عبدالموجود راشد شحاته79662

32.529.516115.516.512.52.588159000000الشهداء ع بنٌنعبدالرحمن على محمد محمد79663

36.52817.513.51427.518588149000000الشهداء ع بنٌنعبدالرحمن محمد احمد كامل مرسى79664

31.525.512.51392216.52.598178.5000000الشهداء ع بنٌنعبدالرحمن محمود رمضان حسنٌن79665

341011.5136.519.516398168000000الشهداء ع بنٌنعبدالعال عبدالفتاح عبدالعال عبدالحمٌد79666

28.56.56.56284298168000000الشهداء ع بنٌنعبدهللا جارحى السعود حسن79667

36301912.5921.518.53.598178000000الشهداء ع بنٌنعبدهللا حسٌن شحاته طموم79668

32.5271811.51425.5184.598187.5000000الشهداء ع بنٌنعبدهللا رضا عبدهللا ابراهٌم79669

28.518.56310.513.573.588177.5000000الشهداء ع بنٌنعبدهللا زكرٌا محمد حسن79670

3228.58.510.512.52312.53.588168000000الشهداء ع بنٌنعبدهللا عبدالناصر عوض محمد79671

2119.57.51012.522.514388177000000الشهداء ع بنٌنعدنان عماد محمد الكرٌومى79672

34.529.512.513132612.5388187000000الشهداء ع بنٌنعالء عادل عبدالمجٌد عبدالعزٌز79673

281493.58.5128.528887.5000000الشهداء ع بنٌنعالء عبدالصمد ابراهٌم السٌد79674

301613.597.516.5151.588137000000الشهداء ع بنٌنعلى خالد على محمد79675

3123119.51019.513898206000000الشهداء ع بنٌنعلى محمد سراج الدٌن عبدالرحمن79676

322314.5118.519.516598198.5000000الشهداء ع بنٌنعلى هشام على محمد79677

25913.537.510.511498137.5000000الشهداء ع بنٌنعماد حسن خلٌل حسن79678

3418158.5715.5142.598157000000الشهداء ع بنٌنعمار عبدالستار طه فهمى79679

29410.5310138.53.598157000000الشهداء ع بنٌنعمر خالد عدلى عاٌد79680

32.52014151530174.598209000000الشهداء ع بنٌنعمر رائف حسٌن سعدالدٌن79681

3627.51814.51529.5154.598178000000الشهداء ع بنٌنعمر رضوان حسن رضوان79682

36.5251815153018798179.5000000الشهداء ع بنٌنعمر صابر عبدالمنعم عمر79683

000000غغ88غغ0غغغغغالشهداء ع بنٌنعمرو احمد بٌومى محمود79684

247.58.51349.52.589128000000الشهداء ع بنٌنعمرو عالءالدٌن احمد على79685

3828.519.5151429198.589208000000الشهداء ع بنٌنفادى رافت عبدهللا اسكندر79686

157.5723.55.533.588147000000الشهداء ع بنٌنفرٌد رافت امٌن محمد79687

37.527.51912.51123.517688147000000الشهداء ع بنٌنفرٌد شوقى محمد عبدالعزٌز79688

322619.51511.526.5174.588176000000الشهداء ع بنٌنكرٌم خالد سٌد احمد احمد79689

32.515151310.523.516.5599189.5000000الشهداء ع بنٌنكرٌم خالد عبدالمنعم عبدالعظٌم79690

3422.5111492316.5698179000000الشهداء ع بنٌنكرٌم عبدالرازق حامد عبدالرازق79691

339.57137.520.5154.598178000000الشهداء ع بنٌنكرٌم محمد السٌد محمد79692

3075.50.522.56.5088137000000الشهداء ع بنٌنمجد احمد عبدالرحمن بوسطه جى79693

16.573.52.535.52.5189148000000الشهداء ع بنٌنمحمد احمد ابراهٌم محمد79694

942.50110.5089105000000الشهداء ع بنٌنمحمد احمد هاشم شندى79695

3828.519.514152919.56.599198000000الشهداء ع بنٌنمحمد اشرف شاهٌن محفوظ79696

21.511843.57.54.50.599157000000الشهداء ع بنٌنمحمد اشرف مصطفى سٌد79697

98156.5000000غ225غ2258الشهداء ع بنٌنمحمد انس محمد عروب79698

31.57.59.5103.513.510.50.598168.5000000الشهداء ع بنٌنمحمد جمال محمد على79699

3825.516151530184.588187000000الشهداء ع بنٌنمحمد حامد مهند الصوفى79700

34.527.51514.51529.519.5789207000000الشهداء ع بنٌنمحمد رضا محمد عوض79701

27.56.553.53.5766.589197000000الشهداء ع بنٌنمحمد سامى عوض مرسى79702

27.511.57.5661210.54.599196000000الشهداء ع بنٌنمحمد سعٌد محمد عبدالجلٌل79703

23.58.533.55.598.54.598166000000الشهداء ع بنٌنمحمد طارق عمر مصطفى79704

27.58.51414102416.55.598166000000الشهداء ع بنٌنمحمد عادل السٌد ابوالعزم79705

21.542.56.5410.58688167000000الشهداء ع بنٌنمحمد عبدالباسط صدٌق ٌوسف79706

3518.58.58.55.51410.5288178000000الشهداء ع بنٌنمحمد عبدالحمٌد محمود عبدالحمٌد79707

192.51.522451.589155000000الشهداء ع بنٌنمحمد عبده ابراهٌم مزواٌه79708

26.548.51.545.53199176000000الشهداء ع بنٌنمحمد على محمد على79709

29.59.589.5716.55.5198117000000الشهداء ع بنٌنمحمد عماد محمد محمد79710

3125.57.510.59.52094.598157000000الشهداء ع بنٌنمحمد محمود عبدالرازق عبدالوهاب79711

38.53018.51511.526.517.57.588187000000الشهداء ع بنٌنمحمود حسٌن محمد عبدالالهى79712

37161213.511.5258.5589187000000الشهداء ع بنٌنمحمود رجب صدٌق عبدالنعٌم79713

37.5302014.514.52919989197000000الشهداء ع بنٌنمحمود عادل عبدالحمٌد زعتر79714

32.56146.539.58899166000000الشهداء ع بنٌنمحمود عبدالناصر عبدالفتاح محمد79715

000000غغ98غغ0غغغغغالشهداء ع بنٌنمحمود على احمد عبدالراضى79716



36.514.5141210.522.510.5498157000000الشهداء ع بنٌنمحمود على محمود على79717

3610.5141110.521.515.51.588146000000الشهداء ع بنٌنمحمود فتحى عبدالغنى محمد79718

3719.515.514.51125.516288166000000الشهداء ع بنٌنمحمود محمد سٌد متولى79719

3717.51715142916.54.589177000000الشهداء ع بنٌنمحمود محمد فتحى خلٌل79720

22.59.555272.5099155000000الشهداء ع بنٌنمحمود محمد محمود محمود79721

252.5521.53.51.5198146000000الشهداء ع بنٌنمصطفى احمد ابراهٌم عبدالغفار79722

36.526171310.523.5156.598187000000الشهداء ع بنٌنمصطفى احمد على عبدالعال79723

33.51916.51412.526.514.56.598178000000الشهداء ع بنٌنمصطفى اسالم شٌخ العرب محمد79724

29.59.514.5114156189167000000الشهداء ع بنٌنمصطفى السٌد محمد ابوالوفا79725

3217.518151025177.589178000000الشهداء ع بنٌنمصطفى محمد صابر احمد79726

3427.51814.59.52415.5789196000000الشهداء ع بنٌنمصطفى محمود اسماعٌل محمد79727

2874.53.536.56.5398137000000الشهداء ع بنٌنمعتصم سٌد سلٌمان غرٌب79728

28157104.514.57.5298157000000الشهداء ع بنٌنممدوح محمد جمال الدٌن اسماعٌل79729

3829.51015142919898196000000الشهداء ع بنٌنمهند محمود محمد على79730

28.52920151530198.589206000000الشهداء ع بنٌنمٌنا عاطف بطرس عطٌه79731

301269.57.5171168936000000الشهداء ع بنٌنمٌنا ناجى جاد مترى79732

36.518.5151181912589196000000الشهداء ع بنٌننسٌم احمد دواره79733

38.528.52015142919789207000000الشهداء ع بنٌننورالدٌن احمد نورالدٌن احمد79734

000000غغ89غغ0غغغغغالشهداء ع بنٌنوسام عبدالجلٌل السٌوفى79735

29.516.513.57.54.51210.5689206000000الشهداء ع بنٌنٌاسر جمال عرفات سلٌم79736

3624.516.513112415.56.589198000000الشهداء ع بنٌنٌاسر محمد حلمى79737

22.5912.52.5810.573.589166000000الشهداء ع بنٌنٌحى ٌسرى محمود محمد79738

37.513.519.51414.528.511498166000000الشهداء ع بنٌنٌوسف ابراهٌم على احمد79739

36.517.517.599188.5398136000000الشهداء ع بنٌنٌوسف احمد حامد محمد79740

3425.514.513112415798146000000الشهداء ع بنٌنٌوسف خلٌل عبدالرحمن ابوزٌد79741

30.5171045.59.57.5498185000000الشهداء ع بنٌنٌوسف سٌد محمد جالل79742

268.55.54.54.594.5499136000000الشهداء ع بنٌنٌوسف عمادالدٌن ماهر محمود79743

3627.515.514.51529.515.5789166000000الشهداء ع بنٌنٌوسف محمد عبدالسالم محمد79744

38.528.51715132814.5789196000000الشهداء ع بنٌنٌوسف نبٌل نعٌم سكر مٌخائٌل79745

3724191492314.5589156000000الشهداء ع بنٌنٌوسف وائل صبرى شفٌق79746

286.51224.56.55.53.588166000000الشهداء ع بنٌنٌوسف ٌسرى محمود محمد79747

372519151530167.5108198000000إسكان الشباب ع بناتابرار محمد السٌد محمد79748

2713.51210414127108147000000إسكان الشباب ع بناتاسراء احمد على منسى79749

3528.519151530197108178000000إسكان الشباب ع بناتاسراء احمد محمد رشاد79750

30.524.511.58.511.5209.53.51010197000000إسكان الشباب ع بناتاسراء اسامه جالل عباس79751

28.519.55111122155.51010158000000إسكان الشباب ع بناتاسراء جمال السطوحى ابراهٌم79752

32.518.5157.51219.5123.589148000000إسكان الشباب ع بناتاسراء صالح محمد حسٌن79753

26.516.51010.51222.514.5299128000000إسكان الشباب ع بناتاسراء محمد شوقى راغب79754

34.526.517.514.51529.51961010197000000إسكان الشباب ع بناتاسراء محمد ممدوح محمد79755

3424.5161312.525.5164.5910177000000إسكان الشباب ع بناتاسماء احمد عبدالعزٌز عبدالوهاب79756

31.512.518.51210.522.5182.51010147000000إسكان الشباب ع بناتاسماء السٌد عبدهللا عبدالنعٌم79757

3219.5111011211331010187000000إسكان الشباب ع بناتاسماء عاطف فؤاد عبدالصادق79758

271613.55813121.51010177000000إسكان الشباب ع بناتاسماء محمد سعد عبداللطٌف79759

28.5139116.517.517.521010158000000إسكان الشباب ع بناتاسماء مكرم فارس ابراهٌم79760

3628.5151514.529.5197.5109197000000إسكان الشباب ع بناتاشرقت محمد كمال سعٌد79761

31.523.513.5881611.55.598178000000إسكان الشباب ع بناتاالء اشرف حامد على79762

3829.52015153018.59.51010209000000إسكان الشباب ع بناتاالء اشرف خالد على79763

28.520.57.5129.521.512.551010107000000إسكان الشباب ع بناتاالء شرٌف مصطفى احمد79764

3124.51498.517.5114.51010177000000إسكان الشباب ع بناتاالء عبدالحمٌد وهبه حسٌن79765

362619.5151530183.599187000000إسكان الشباب ع بناتاالء عبدهللا سالم ابراهٌم79766

27.517.57.5106.516.511.531010136000000إسكان الشباب ع بناتاالء على محمود نصر79767

31.520.514.514.511.5261231010145000000إسكان الشباب ع بناتاالء هشام ابراهٌم خلٌل79768

372619.513.514.5281841010208000000إسكان الشباب ع بناتالزهراء عبدالستار عبدالسمٌع محمد79769

352114.51515301831010168000000إسكان الشباب ع بناتامانى رشوان محمود ابراهٌم79770

34.524.519.514.51428.518.59.599168000000إسكان الشباب ع بناتامل اسماعٌل مرسً ابراهٌم79771

25.58722441.599137000000إسكان الشباب ع بناتامنه عالء الدٌن محمد ابراهٌم79772



35.524.517.512.514.52715.531010198000000إسكان الشباب ع بناتامنٌه اٌهاب محمد الطٌب79773

22.54.51220.52.55299138000000إسكان الشباب ع بناتامنٌه حسن عبدالغنى عبدالعزٌز79774

2961473.510.59.5288168000000إسكان الشباب ع بناتامنٌه رمضان عبدالعاطى شرف79775

393020151530199.51010209000000إسكان الشباب ع بناتامنٌه عارف على عرفه79776

17.512.57.51.56.58411010126000000إسكان الشباب ع بناتامنٌه عمرو احمد عبدالرحٌم79777

34281814.514.529176.5109199000000إسكان الشباب ع بناتامنٌه كامل عاشور كامل79778

30.52216.5121224152910157000000إسكان الشباب ع بناتامنٌه مختار السٌد محمد79779

24.510.573.53.5760.5109138000000إسكان الشباب ع بناتامنٌه نبٌل احمد محمود79780

3222.51214.51125.514.52.51010148000000إسكان الشباب ع بناتامٌره السٌد محمد على79781

3116.5165.58.514101.51010168000000إسكان الشباب ع بناتامٌره السٌد محمد كٌالنى79782

31.51715.58.51018.5111109178000000إسكان الشباب ع بناتامٌره اٌمن احمد عبدالنبى79783

312317.51112.523.514.531010207000000إسكان الشباب ع بناتامٌره عبدالمنعم عبدالسمٌع عواد79784

31.525.51912.513.5261431010208000000إسكان الشباب ع بناتامٌره عزت عبدالنبى محمود79785

3227.51714.51428.51541010168000000إسكان الشباب ع بناتاهداء محمد شعبان محمد الفقى79786

32.519.51910.5616.51271010187000000إسكان الشباب ع بناتاٌمان اشرف حسٌن السٌد79787

291910.566.512.581.51010117000000إسكان الشباب ع بناتاٌمان اٌمن سٌد حسٌن79788

36292013.514.52818.59.51010198000000إسكان الشباب ع بناتاٌمان سٌد حسٌن محمد79789

37.529.52014.51529.5199.51010209000000إسكان الشباب ع بناتاٌمان عالء عبده على79790

2818129.56.51684.51010178000000إسكان الشباب ع بناتاٌمان محمد كمال محمد79791

33221314.51226.5144.51010188000000إسكان الشباب ع بناتاٌه حسن زكى على79792

34.526.51910122214.54.599197000000إسكان الشباب ع بناتاٌه حمدى السٌد على79793

25.5895611321010107000000إسكان الشباب ع بناتاٌه حمدى فؤاد احمد79794

28.56.5137.51017.512.51.5109168000000إسكان الشباب ع بناتاٌه سلٌم سالمه رٌحان79795

37.5281914.51327.5167.51010178000000إسكان الشباب ع بناتاٌه سلٌمان نجٌب سلٌمان79796

34.52716.512132514.56.51010138000000إسكان الشباب ع بناتاٌه عصام بدر محمد79797

34.5241611.511.5231581010148000000إسكان الشباب ع بناتاٌه ولٌد صالح حسن79798

36.52918.5141327168109209000000إسكان الشباب ع بناتبسمله وائل حسن محمد79799

3227.5201412.526.514.58109137000000إسكان الشباب ع بناتبسنت قدرى حسٌن محمد79800

3317148.58.517136.51010178000000إسكان الشباب ع بناتتسنٌم اٌمن فوزى محمد79801

36.522181514.529.5197.5109187000000إسكان الشباب ع بناتتقى اشرف اٌوب عبدالشافى السٌد79802

38.52919.515153020910102010000000إسكان الشباب ع بناتتٌسٌر مصطفى ٌونس محمد79803

34.5291715112619999198000000إسكان الشباب ع بناتجنات محمد محمد عبده79804

298.538.5715.5111.51010169000000إسكان الشباب ع بناتجهاد سٌد محمد كامل79805

36.52018.51211.523.513.58.51010167000000إسكان الشباب ع بناتجهاد والء الدٌن عبدالال سالم79806

32.517.51187.515.597910106000000إسكان الشباب ع بناتحبٌبه احمد رمضان محمد79807

3114.512.59.51019.514.54109168000000إسكان الشباب ع بناتحبٌبه حافظ متولى امبابى79808

27.5138.56.5511.513.5088147000000إسكان الشباب ع بناتحبٌبه حسن محمد احمد79809

30.510.578.55.514120.5910147000000إسكان الشباب ع بناتحبٌبه رضوان بدوى عبدالرحٌم79810

31167.5106169.511010137000000إسكان الشباب ع بناتحبٌبه طارق محمدٌن دروٌش79811

34.5291714.51327.518.55.51010188000000إسكان الشباب ع بناتحبٌبه محمد صدٌق مبروك79812

372919151530195.51010188000000إسكان الشباب ع بناتخدٌجه محمد فراج الصاوى79813

18441.512.54.5098136000000إسكان الشباب ع بناتدالٌا ولٌد شحاته عبدالحمٌد79814

33252015142918.551010188000000إسكان الشباب ع بناتدعاء اسامه ٌحٌى محمد79815

298.51654.59.512.52.598148000000إسكان الشباب ع بناتدنٌا رضا احمد محمد79816

32.512.5136.53.510140.599127000000إسكان الشباب ع بناتدنٌا فتحى السٌد احمد79817

34.52619.513.51225.5184.599178000000إسكان الشباب ع بناتدنٌا محمود عبدالحمٌد محمد79818

294.515.595141211010189000000إسكان الشباب ع بناتدٌنا السٌد عثمان شبانه79819

25.512973108.501010147000000إسكان الشباب ع بناتدٌنا عادل اسماعٌل منصور79820

3022.511.511.510.52216.53.599168000000إسكان الشباب ع بناتدٌنا مجدى كامل احمد79821

34.5181611.5920.5134.51010189000000إسكان الشباب ع بناتدٌنا ممدوح محمد محمد79822

36.52919.5151530208.51010178000000إسكان الشباب ع بناتدٌنا هشام حسٌن ابوعمٌره79823

33.52318141428174109168000000إسكان الشباب ع بناترانا خالد محمد على79824

322218.514.5822.515.52.51010149000000إسكان الشباب ع بناترانا سٌد محمد احمد79825

27118137.520.592.510988000000إسكان الشباب ع بناترباب محمد عثمان احمد79826

36281914.51327.517.541010179000000إسكان الشباب ع بناترحاب طارق احمد محمد79827

36.527.519.5151328208.51010188000000إسكان الشباب ع بناترحاب ناصر خمٌس ابراهٌم79828



29.515.51111.57.519147.599138000000إسكان الشباب ع بناترحمه اسماعٌل احمد اسماعٌل79829

382919.5151530206.51010197000000إسكان الشباب ع بناترحمه فرٌد عزت عبدالوهاب79830

332313.511.51223.5155.5109167000000إسكان الشباب ع بناترضوى اسامه محمد ابراهٌم79831

3423.51314.5923.5175.51010178000000إسكان الشباب ع بناترضوى اٌمن مصطفى سٌد79832

28.512.5845994.5109137000000إسكان الشباب ع بناترضوى ٌحٌى عباس عبده79833

3729161413.527.51941010199000000إسكان الشباب ع بناترغد محمد بسام رمضان الحداد79834

341514.59716112109128000000إسكان الشباب ع بناترنا جمال حسٌن محمد79835

34.513.51511102114.54.5109157000000إسكان الشباب ع بناترنا صالح محمد سالمان79836

327.5433.56.572810138000000إسكان الشباب ع بناترهام ماهر قولى79837

34.52415.564.510.512.53109178000000إسكان الشباب ع بناتروان ابراهٌم خلف سلٌمان79838

2711.59.56511111.51010137000000إسكان الشباب ع بناتروان هانى محمد محمد79839

30.519.518.5136.519.5145.5109177000000إسكان الشباب ع بناتروضه اشرف فوزى محمد79840

35.5131376.513.512.531010175000000إسكان الشباب ع بناتروضه عبدالكرٌم محمد عبدالحفٌظ79841

3419159.55.515151.5109147000000إسكان الشباب ع بناتروفٌده اشرف السٌد سلٌمان79842

29.51213.5871510.51.51010108000000إسكان الشباب ع بناتروٌده اٌمن احمد ماهر79843

35.5271814.59.5241551010197000000إسكان الشباب ع بناترٌم ابراهٌم السٌد احمد79844

16.59.53.52.557.533109127000000إسكان الشباب ع بناترٌهام رضا سلٌم نصر الدٌن79845

24.513.59.57.5714.5113.51010127000000إسكان الشباب ع بناترٌهام محمد احمد على79846

322519.512.510.52318.51109176000000إسكان الشباب ع بناتزمزم رشاد توفٌق سٌد79847

21.512.5423.55.510089108000000إسكان الشباب ع بناتزٌنب جمال ابراهٌم اسماعٌل79848

3018.511.55.538.5116.589159000000إسكان الشباب ع بناتزٌنب شوقى سٌد عبدالقوى79849

38302015153019.571010188000000إسكان الشباب ع بناتزٌنب محمود ابوزٌد عبدالنعٌم79850

35221915112617.57.51010187000000إسكان الشباب ع بناتساره احمد عبدالهادى احمد79851

3628.519.51412.526.51971010186000000إسكان الشباب ع بناتساره عبده عبود عبدالداٌم79852

331816119.520.5146109187000000إسكان الشباب ع بناتساره عماد الدٌن غرٌب صابر79853

34.52418.513.51326.516.55.5109188000000إسكان الشباب ع بناتساره ٌاسر سٌد حسن 79854

31785.52.582.50.599116000000إسكان الشباب ع بناتسامٌه ابراهٌم ابوسمره ابراهٌم79855

35.51617.5151328164.51010176000000إسكان الشباب ع بناتسلمى اشرف عبدالحمٌد قابٌل79856

36.526.52014.512.52715.581010206000000إسكان الشباب ع بناتسلمى السٌد عبدالنبى نجا79857

3418149.510.5201261010166000000إسكان الشباب ع بناتسلمى سعٌد عبدالسمٌع عواد79858

36.528.52014.514.52918.571010196000000إسكان الشباب ع بناتسلمى سٌد محرم السٌد79859

36.527.52014.513.5281761010209000000إسكان الشباب ع بناتسلمى عمرو على عبدالعزٌز79860

38.5302014.51428.518.58.5810186000000إسكان الشباب ع بناتسلمى محمد سٌد احمد 79861

3315.5157613134.598197000000إسكان الشباب ع بناتسلمى مصطفى محمد احمد79862

32.51111.587151151010179000000إسكان الشباب ع بناتسلوى ربٌعى سعد سٌد79863

33.526.51915132817.5767208000000إسكان الشباب ع بناتسما محمد السٌد احمد79864

000000غغ99غغ0غغغغغإسكان الشباب ع بناتسمٌره خله كامل خله79865

34.523.510.5121123152.589167000000إسكان الشباب ع بناتسمٌه محمد الطاهر جوده عبدالهادى79866

341114.51211.523.516.51.51010176000000إسكان الشباب ع بناتسمٌه محمد زكرٌا جمل79867

33.52411.5135.518.515.551010196000000إسكان الشباب ع بناتسهٌله هانى عنتر الشربٌنى79868

383018.515153017.57.51010187000000إسكان الشباب ع بناتشمس الكمال محمود عبدالمنعم محمد79869

34.5191813.511.52515.571010166000000إسكان الشباب ع بناتشٌماء حلمى عبداللطٌف حمزه79870

35.52718.513.51225.51981010197000000إسكان الشباب ع بناتشٌماء عارف على عرفه79871

35.529.516.514.51428.516.55.5109167000000إسكان الشباب ع بناتشٌماء عالء الدٌن محمد عوض79872

28108134511010136000000إسكان الشباب ع بناتضحى ٌاسر ابراهٌم عبدالحمٌد79873

3414.518104.514.51751010177000000إسكان الشباب ع بناتعبٌر ٌحى خٌرى عبدالعال79874

2913.514.511.51122.5153.599156000000إسكان الشباب ع بناتعزه هشام حسان صالح79875

35.528.513.5151530189.51010198000000إسكان الشباب ع بناتعلٌاء عزالدٌن مصطفى محمد79876

36.529.52015153018.59.51010188000000إسكان الشباب ع بناتعلٌاء مجدى عبدالمنصف سلٌمان79877

25.520.59.5122.514.57.521010108000000إسكان الشباب ع بناتغرٌد عواد احمد عواد79878

000000غغ99غغ0غغغغغإسكان الشباب ع بناتفاطمه امٌن البوش79879

31.516.5101011.521.512.50.587157000000إسكان الشباب ع بناتفاطمه عبدالرؤوف محمد عبدالراض79880ً

3421.51612.51022.513.50.51010167000000إسكان الشباب ع بناتفاطمه عبدهللا سالم ابراهٌم79881

30.52411.59.55.51511.54910169000000إسكان الشباب ع بناتفرح ابراهٌم مصطفى احمد79882

3422.5131110.521.514.54.51010169000000إسكان الشباب ع بناتفرح خالد حافظ على79883

32.512127.5613.51201010129000000إسكان الشباب ع بناتفرح محمد عبدالسالم محمود79884



27.511.5963.59.59.50109149000000إسكان الشباب ع بناتفرحه حمدى فاٌق عبدالعظٌم79885

2720611.58.520110.5109166000000إسكان الشباب ع بناتفرٌده صالح حسن ابراهٌم79886

31.517116.56.51390109137000000إسكان الشباب ع بناتفرٌده طه السٌد مصطفى79887

31.51812.5117.518.5155109147000000إسكان الشباب ع بناتقمر جمال سٌد على79888

3327.59.513.51023.513.5468208000000إسكان الشباب ع بناتكاترٌن عصمت غطاس حنا هللا79889

34.5272012.5921.518699179000000إسكان الشباب ع بناتكرٌمه ابورٌاح السٌد احمد79890

3121.513139.522.513.5468167000000إسكان الشباب ع بناتكلودٌا صبرى عدلى سعدهللا79891

000000غغ76غغ0غغغغغإسكان الشباب ع بناتكوثر بدر الدٌن منٌب القاسمى79892

26.519.5911.5516.59.5168146000000إسكان الشباب ع بناتماجده عادل جمٌل زكى79893

281014109.519.514299137000000إسكان الشباب ع بناتمارٌا مجدى نصٌف جرجس79894

33.521.514.511.5819.5155109146000000إسكان الشباب ع بناتمروه رجب شعبان دردٌر79895

3525.51612.513.526135910137000000إسكان الشباب ع بناتمروه محمد عبدالرحمن مالك79896

31.520.58.5136.519.5134.51010167000000إسكان الشباب ع بناتمرٌم حسن على حسن79897

3516171213251741010158000000إسكان الشباب ع بناتمرٌم سامح بركات علوان79898

29.526.512.514.51428.5173.51010158000000إسكان الشباب ع بناتمرٌم سٌد ادرٌس عبده79899

25186.510.54.5158.51109127000000إسكان الشباب ع بناتمرٌم عبدالحمٌد محمد قطب79900

301516.51041410.50.51010148000000إسكان الشباب ع بناتمرٌم عبدالفتاح حسٌن محمد79901

3022.5158.5513.5131.51010158000000إسكان الشباب ع بناتمرٌم محمد اسماعٌل محمد79902

32.517.5176.5511.5121.5108148000000إسكان الشباب ع بناتمرٌم محمد عمر محمد79903

3929.51915153019.5101010177.5000000إسكان الشباب ع بناتمرٌم محمود محمد محمود79904

33.5261613.56.52015.52.51010209.5000000إسكان الشباب ع بناتمرٌم ممدوح مورٌس كامل79905

3324.513.513.5922.517.54109187.5000000إسكان الشباب ع بناتمرٌم هشام محمد مصطفى79906

32.523.52094.513.51471010209000000إسكان الشباب ع بناتمنار اشرف خمٌس ابراهٌم79907

26.5572.53.5660109157.5000000إسكان الشباب ع بناتمنار السٌد عبدالرؤف عبدربه79908

22.51710.58.55.51410.53.599148.5000000إسكان الشباب ع بناتمنار السٌد وردانى خمٌس79909

28.510713.51124.5105.581088.5000000إسكان الشباب ع بناتمنار اٌهاب محمود امام79910

32.5281913.51326.5165.51010146.5000000إسكان الشباب ع بناتمنار هانى سعد رمضان79911

38.53020151429198.5910188000000إسكان الشباب ع بناتمنار هشام محمد ٌوسف79912

29.517191181914.5599169000000إسكان الشباب ع بناتمنه هللا اشرف عبدالحكٌم فرج79913

36.530201514.529.519789197000000إسكان الشباب ع بناتمنه هللا اشرف عبدالفتاح السٌد79914

36.52712.514.5822.518.54.589187000000إسكان الشباب ع بناتمنه هللا عباس سٌد عباس79915

33.51819121022193.51010167000000إسكان الشباب ع بناتمنه هللا محمد ابراهٌم محمد79916

332013129211961010147.5000000إسكان الشباب ع بناتمها صالح سٌد حسن79917

3219.512.514.51125.587.51010177000000إسكان الشباب ع بناتمها نصر حسن الشافعى79918

36.52918.515132818.56.5109198.5000000إسكان الشباب ع بناتمى مدحت عبدالمنجى عبدالعزٌز79919

36.527.51614.51428.513.57.5910157000000إسكان الشباب ع بناتمٌار حسٌن ابراهٌم احمد79920

352919.514.51428.5186.5810198.5000000إسكان الشباب ع بناتمٌار محمد عبدالفتاح سٌد79921

332314.513.55.519122.51010167.5000000إسكان الشباب ع بناتمٌام محمد محمد ابوالنجا79922

30.512.558.5412.582.51010137.5000000إسكان الشباب ع بناتمٌرنا ممدوح سلٌم حكٌم79923

3629.520151530199109188000000إسكان الشباب ع بناتندى رافت عبدهللا عبدالفتاح79924

321913.5118.519.511.56.51010158.5000000إسكان الشباب ع بناتندى سعد زغلول ابوالغٌط79925

342318.514.5923.513.56.5109197000000إسكان الشباب ع بناتندى عادل محً احمد79926

382819151530186.5108199000000إسكان الشباب ع بناتندى محمد حسن محمد79927

231585.5712.55.50.51010147000000إسكان الشباب ع بناتندى محمد سعد سعد79928

3627201512.527.519.57.51010199000000إسكان الشباب ع بناتندى محمود السٌد محمود79929

2611.51143.57.55.51.599128000000إسكان الشباب ع بناتنسرٌن ٌسرى عنتر السٌد79930

362918.514.51327.516.56910149000000إسكان الشباب ع بناتنغم اسامه جمٌل امام79931

38.53020151530209.51010209000000إسكان الشباب ع بناتنوال كرم شعبان احمد79932

32.52315.567.513.58.51910199000000إسكان الشباب ع بناتنور ماهر محمد محمد79933

3728.519.514132718.57.51010208000000إسكان الشباب ع بناتنور محمد فوزى عبدالوهاب79934

32.52112.57.5916.516.541010197.5000000إسكان الشباب ع بناتنورا شعبان السٌد محمد79935

000000غغ1010غغ0غغغغغإسكان الشباب ع بناتنوران رضا محمد سعٌد79936

2621.513.54.5812.511.54109157000000إسكان الشباب ع بناتنوران عبدالهادى بدٌر عبدالهادى79937

30.525.54.586.514.514.50.599188000000إسكان الشباب ع بناتنورهان احمد حمدى حسن79938

2923124.51115.5102.5109158000000إسكان الشباب ع بناتنورهان سعٌد محمد ابوزٌد79939

33.525.5139.511.521163.589157000000إسكان الشباب ع بناتنورهان على عبدالجابر محمد79940



352719151530189.5910188000000إسكان الشباب ع بناتنورهان محمد على احمد79941

3529191513.528.51861010198000000إسكان الشباب ع بناتنورهان محمد عمر الفاروق79942

302312.578151011010138.5000000إسكان الشباب ع بناتنورهان محمد مخٌمر حارس79943

302213.510.57.5181011010148000000إسكان الشباب ع بناتنورهان هشام الشبراوى عبدالعزٌز79944

34.514.518.5119.520.514.52.5910178.5000000إسكان الشباب ع بناتهاجر احمد على محمد79945

22.519.59.565.511.540.51010158000000إسكان الشباب ع بناتهاجر احمد محمود احمد79946

3015119.5615.560109157000000إسكان الشباب ع بناتهاجر السٌد احمد شوقى79947

36301914.51529.5188.51010199.5000000إسكان الشباب ع بناتهاجر حمدى محمود محمد79948

35.5301915153019.59.5109199.5000000إسكان الشباب ع بناتهاجر عبدالناصر محمد بٌوم79949ً

2612.567.59.5178.54.5109208000000إسكان الشباب ع بناتهاجر ماهر محمد ابراهٌم79950

38.53019.5151530209.51010178000000إسكان الشباب ع بناتهاجر مجدى وفقى محمد79951

247.53459101101076000000إسكان الشباب ع بناتهاجر محمد امٌن محمد79952

259.551.556.581.51010166000000إسكان الشباب ع بناتهاجر محمود هٌبه محمود79953

26.54.58.533611.51.51010176000000إسكان الشباب ع بناتهاله بالل عباس السبكى79954

3127.511.5481213.50109175000000إسكان الشباب ع بناتهاله محمد عبدالاله اشتاوى79955

299.510.533.56.57.511010138000000إسكان الشباب ع بناتهدٌر محمد ابراهٌم محمد79956

3322.517.511.51122.514.54910148000000إسكان الشباب ع بناتهدٌر محمد بكرى عبدالمجٌد79957

36.526.516.514.51327.519.54109187000000إسكان الشباب ع بناتهدٌل عمر سٌد احمد محمد79958

352218.54.537.515.53.5910198000000إسكان الشباب ع بناتوسام وائل مصطفى عبدالحمٌد79959

23.57.561.523.5611010167000000إسكان الشباب ع بناتوعد عواد احمد عواد79960

24.55.51258138.50.51010146000000إسكان الشباب ع بناتوفاء فارس السٌد على79961

33.523.519.51511.526.518.531010168000000إسكان الشباب ع بناتٌاسمٌن عادل مامون شرف79962

26.5109.512.59.52212.51.51010128000000إسكان الشباب ع بناتٌسرا عصام نبٌل عبدالرحمن79963

3930201515302081010207000000إسكان الشباب ع بناتٌمنى حسنى احمد عبدالرازق79964

11.5741.52.541.50.59985000000العبور الجدٌدة ع بنٌنابراهٌم جمال محمد الشرٌف79965

9.5531.534.510.588105000000العبور الجدٌدة ع بنٌنابراهٌم رضا عبدالحكٌم محمد 79966

237.5541.55.560.599166000000العبور الجدٌدة ع بنٌنابراهٌم طالل ابراهٌم بٌطار79967

3.501.51.523.53.5098105000000العبور الجدٌدة ع بنٌنابراهٌم عبدالمجٌد محمد 79968

172543.57.570.599106000000العبور الجدٌدة ع بنٌنابراهٌم محمد خٌر ابراهٌم 79969

3412.5171212.524.517.52.588194.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنابراهٌم محمد سٌد على79970

25.53.595.538.5142.589136000000العبور الجدٌدة ع بنٌنابراهٌم هالل عبدالمرضى عبدالفتاح 79971

2918.516.51413.527.514.5298195000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد اشرف حامد عبدالعظٌم79972

000000غغ89غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌناحمد اٌمن احمد امٌن79973

000000غ152.551235.519813العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد بدوى ابراهٌم ٌوسف79974

2512.515.52.52.5511.50.589156000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد جمال احمد البحٌرى 79975

27.54.513.513.54.59.5198165000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد ساهر سعٌد عبده 79976

291211.553815.54.589107000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد سعٌد سعٌد محمد 79977

31.51713.512.512.525165.598196000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد شعبان فوزى محمد 79978

3927.520151530209.589197000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد صابر محمد امٌن 79979

23.58.5104.51.5611.5398167000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد طارق فتحى عبده 79980

33.52716.512.51224.517689176000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد طارق محمد ابراهٌم 79981

20.55.510.522.54.57298166000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد عبدالحمٌد عبدالسالم ابراهٌم 79982

27.54.5102245.51.589144000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد على محمد روق79983

2612101.50.522.51.598146000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد عماد سٌد محمد 79984

35.527181513.528.517.5789167000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد عمرو عبدالرازق محمد79985

3310.5147.513.52175.598165000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد مجدى احمد محمد 79986

26.59.588.56.515103.589167000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد مجدى محمد عبدالعزٌز 79987

3815.5151310.523.518.57.598186000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد محمد عمر العبار79988

29.518.56.526813589136000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد نبٌل شوقى احمد 79989

3116106.51117.512799177000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد نصر غرٌب مدبولى 79990

32.512.51211.511.52314.56.589186000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد ٌاسر احمد محمد 79991

3168511168.5698187000000العبور الجدٌدة ع بنٌناحمد ٌسرى عنتر السٌد 79992

31.5292014152917.5589199000000العبور الجدٌدة ع بنٌنادهم محمد احمد محمد 79993

3625181312.525.5186.598197000000العبور الجدٌدة ع بنٌناسامه ابراهٌم حسنى الفالٌٌنى 79994

20.513.5579165.56.589177000000العبور الجدٌدة ع بنٌناسالم جالل محمد احمد 79995

24.5128.577147598167000000العبور الجدٌدة ع بنٌناسالم محمود مجدى محمود 79996



000000غغ89غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنالحسن نبٌل حسن محمد 79997

3313.510.57.57.5159698156000000العبور الجدٌدة ع بنٌنالحسٌن طه حسٌن عبداللطٌف 79998

27511.54.559.553.589136000000العبور الجدٌدة ع بنٌنامجد محمد احمد عبدالبدٌع 79999

000000غغ98غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنانٌس نبٌل حسن محمد 80000

17494484389167000000العبور الجدٌدة ع بنٌنبشار محمد عبدالرازق بادى 80001

196.59.53696.53.598156000000العبور الجدٌدة ع بنٌنبالل جمال احمد البحٌرى 80002

20.588.554.59.59389116000000العبور الجدٌدة ع بنٌنبٌتر عادل عبدهللا مساك80003

25168.588168.5298156000000العبور الجدٌدة ع بنٌنبٌشوى اسحق امٌن جبرائٌل 80004

23.517.59102.512.512.528984000000العبور الجدٌدة ع بنٌنجمال عبدالناصر جمال الدٌن بٌومى 80005

1526.56281.50.598123.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنجمال ٌوسف على محمد 80006

17.55232.55.52089113.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنحازم خالد على محمد 80007

31241410.5919.518.52.598156000000العبور الجدٌدة ع بنٌنحبٌب هللا اشرف مصطفى محمد 80008

31.526.515.5117.518.518.55.589197000000العبور الجدٌدة ع بنٌنحسام احمد حسٌن محمد 80009

28.52614.51292118.5898196000000العبور الجدٌدة ع بنٌنحسن احمد حسن سعد 80010

000000غغ89غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنحسن محمد عبدالرازق بادى 80011

000000غغ98غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنحسٌن عبدالغنى حسٌن حسنى 80012

000000غغ89غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنحسٌن محمد عبدالرازق بادى 80013

2716.513.510.53.514164.598176000000العبور الجدٌدة ع بنٌنحماد اشرف محمد حماد 80014

000000غغ98غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنخالد ماجد عبدالحلٌم عروب80015

244.51143711.52.589146000000العبور الجدٌدة ع بنٌنخالد محمد حسن حماد 80016

33.52415.51261817.5798207000000العبور الجدٌدة ع بنٌنزٌاد احمد مصطفى احمد 80017

23.512.512.57.5310.513.52.589207000000العبور الجدٌدة ع بنٌنزٌاد رزق السٌد حسن 80018

2915.5107.5613.58.5098156000000العبور الجدٌدة ع بنٌنزٌاد عبدالمنعم عبدالعظٌم الزعٌرى 80019

2610.56.555107.5089186000000العبور الجدٌدة ع بنٌنزٌاد عدنان احمد الزعبى 80020

24322.513.53098115000000العبور الجدٌدة ع بنٌنزٌاد مجدى حامد محمد 80021

25.52.5773105089106000000العبور الجدٌدة ع بنٌنسامح سعد احمد محمد80022

2435.521.53.56.50.598175000000العبور الجدٌدة ع بنٌنسعد حمدى سعد قدومه 80023

154.501.534.50.50.58986000000العبور الجدٌدة ع بنٌنسٌد محمد سعد سعد 80024

17.52.541.54.564.50.598145000000العبور الجدٌدة ع بنٌنسٌف ولٌد عبده حسٌن 80025

31.5261814.513.528202.589198000000العبور الجدٌدة ع بنٌنصابر احمد مختار داغر 80026

30.514.514.59.59.51910.5298168000000العبور الجدٌدة ع بنٌنصقر سٌد ابراهٌم مرسى 80027

281111.5761362.589188000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعاصم احمد على عوٌس 80028

18.5442.54.573.5198106000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعاصم محمد احمد ابوزٌد 80029

121122.54.51.518994000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعبدالتواب احمد عبدالتواب احمد 80030

000000غغ98غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنعبدالحمٌد احمد محمد خلٌل الموسى 80031

15.54.52.55.54.51040.589106.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعبدالرحمن احمد نبٌل محمد 80032

000000غغ98غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنعبدالرحمن اٌمن عبدالرازق السٌد 80033

112.522.546.50.508975.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعبدالرحمن رفاعى السٌد محمد 80034

29.522.51314.59.52417.5298177.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعبدالرحمن عماد حلمى عباس 80035

23.516.57.510102090.589115.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعبدالرحمن محمد عبدالرحمن احمد 80036

20.567.55.59.5153.5198127000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعبدالرحٌم سعٌد محمد محمد 80037

2578.55.53.598.5089156000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعبدالعزٌز محمود عبدالعزٌز الطحلى 80038

2410.59.56.59.51618.5098155000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعبدهللا محروس راضى محروس 80039

17.536.55.57.5135.5098105.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعالء محمد رجب سباعى 80040

14.59364.510.55.5089105000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعلى سٌد على السٌد 80041

000000غغ98غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنعلى عالء سعد ابوزٌد 80042

173.52.51674.50.58987000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعلى عمرو على ٌوسف 80043

161.53.535.58.50.509896000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعمر حسن شعبان مصطفى 80044

3119.516.577.514.5161.589178000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعمر محمد محمد فوزى 80045

17.54.56.55.5611.54.5198118000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعمرو محمد عبدالعال الشحات 80046

29.52514.56.54.511171.599156000000العبور الجدٌدة ع بنٌنعمرو ٌحًٌ محمد السٌد 80047

2710126.5511.514.5188117000000العبور الجدٌدة ع بنٌنكرم على ابوالسعود احمد 80048

22.517.51211.59.52113.5199167000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمارك انطون امٌل لبٌب 80049

000000غغ88غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد احمد محمد خلٌل 80050

3727.519151530202.599185000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد اسماعٌل سلٌم عبدالنبى 80051

30.537.565.511.5111.588165000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد بشٌر محمد خٌر 80052



3099761312.51.599155000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد ثروت احمد محمود 80053

22.56.53.55279088136000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد خالد محمد ادٌب سعدالدٌن 80054

35.5191411.59.521183.599188000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد خالد محمد حسٌن 80055

000000غغ88غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد رامز محمد عادل الدالى 80056

000000غغ99غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد سلٌمان احمد ٌاسٌن دٌبره80057

35.522.5177.51017.517388207000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد صالح محمد الشوربجى 80058

31.510.57.511.57.519162.599168000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد طارق على عثمان 80059

45.5117.518.5121.588126000000غالعبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد طارق محمد جاد 80060

26.56.56.566.512.512.51.599156000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد عادل عبدالعزٌز محمد 80061

2124.556117.51.586147000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد عصام محمد محمود 80062

2510.55.58.59.518111.598147000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد عالء زكى اسماعٌل 80063

28.55147.5714.512299157000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد على سٌد سلٌمان 80064

3318.513.511.58.52018.5398186000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد على محمد عبدالمعطى 80065

088177000000غ131.533.55.59العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد عمر خولندى 80066

24.510.5139.57.51714.5198135.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد محمود على الملٌجى 80067

36.528.51915142919.5888207000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد ناصر محمد ٌوسف 80068

22.55.596.5511.57.5298157000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد نبٌل عبدالموجود محمد 80069

34.5281910.51222.519388187000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد نورالدٌن عبدالمنعم محمد 80070

18.57.55.57.51017.530.598174.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمد وسام محمد سمٌر80071

2913.512710.517.510188175.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمود ابراهٌم محمد الطبل 80072

34.5271611.511.52317198188000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمود احمد ابراهٌم احمد 80073

226.56.55.56.51211.5098145.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمود رضا رمضان ابراهٌم 80074

3320.514.5117.518.517.5388186000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمود عبدالمنعم محمد عبده 80075

10.5322.546.53.509897000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمود محمد صبحى عبدالشافى 80076

2810.5148.57.51612.51.588167000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمحمود محمد ممدوح انور 80077

30.513.510.5891710.51.598158000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمروان محمد رجائى حسن 80078

238.574.51014.5121.588128000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمروان ٌاسر عبدهللا محمد 80079

000000غ987غ220غ4.512العبور الجدٌدة ع بنٌنمصطفى ابراهٌم رمضان ابراهٌم 80080

3326.517.515132817.5488177000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمصطفى سالمه محمد ابراهٌم 80081

000000غغ98غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنمصطفى عبدالغنى حسٌن حسنى 80082

29178.512.57.52013.52.598137000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمصطفى على زاهر اسماعٌل 80083

19.5872.52.5514.5198135.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمصطفى كمال محمد جالل الدٌن 80084

359117.58.516131.598177000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمصعب محمد بدوى قصاص80085

322112.510112115.5398177000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمعتصم باهلل ابراهٌم احمد وصفى 80086

357.58.512.511.524122.598157000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمهند حسٌن محمد اسعد 80087

2676.511102110.5198157000000العبور الجدٌدة ع بنٌنمٌرو ٌوسف بسالى لوندى 80088

000000غغ98غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنناصر بشٌر مجلى مبارك 80089

30711.59.59.51913398105.5000000العبور الجدٌدة ع بنٌننور فكرى عبدالحمٌد حسنٌن 80090

32109.5910.519.510.52.598147000000العبور الجدٌدة ع بنٌننورالدٌن احمد محمد عبدالحمٌد 80091

33221514.513.52819398158000000العبور الجدٌدة ع بنٌننورالدٌن محمد احمد ابراهٌم 80092

11.52.51.53.558.51.50.59877000000العبور الجدٌدة ع بنٌنهشام احمد سٌد احمد 80093

33.5111810.51121.5174.598118000000العبور الجدٌدة ع بنٌنولٌد رجب عبدالمنعم بكره 80094

342618.51513.528.517.5298157000000العبور الجدٌدة ع بنٌنولٌد ٌاسر محمود احمد 80095

32.510.512.5111021121.598177000000العبور الجدٌدة ع بنٌنٌاسر محمد عدنان خشقه80096

000000غغ98غغ0غغغغغالعبور الجدٌدة ع بنٌنٌوسف احمد عبدالرحٌم عوض 80097

313.52.589.517.5100.598156000000العبور الجدٌدة ع بنٌنٌوسف بشٌر محمد هوارى 80098

35.52319.512122417.51.598157000000العبور الجدٌدة ع بنٌنٌوسف حسٌن عبدالمعطى محمد 80099

29.587571212198127000000العبور الجدٌدة ع بنٌنٌوسف عصام عواد ابراهٌم 80100

3420.51087159.5399155000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدابانوب ابراهٌم مكرم اسحق80101

28.5211086.514.57.5499167000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدابراهٌم السٌد عبدالحافظ ابراهٌم80102

21126.5741121.599145000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدابراهٌم حسٌن عبدالوهاب حسٌن80103

2011.546.5612.563.599157000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد ابراهٌم جابر بدر حسن80104

332216111122156.599167000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد اشرف بدرالدٌن احمد80105

3325.51614.513.52816499207000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد اشرف عبده على80106

35.52718.513.510.524185.599188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد السٌد احمد محمد سلٌمان80107

318.51114.51327.5122.599197000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد المعتزباهلل احمد محمد80108



13.5654.537.55.5399157000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد انور احمد بدوى80109

2811111051510.54.599188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد اٌاد ضٌف هللا محمد80110

29.51211.57.5411.5134.599198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد تمام محمد الحالق80111

3018.51813619186.599208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد جمال حلمى محمد80112

14.571.54.537.541.599167000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد جمٌل عبدالحمٌد محى الدٌن80113

298.594156.51.599177000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد حسان احمد حجازى80114

332419.512112317.5599186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد خالد ابراهٌم احمد محمد80115

29191713.5922.5182.599178000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد خالد عبدالستار عبدالعزٌز80116

20.51113.512.5618.513299178000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد دروٌش محمد اسماعٌل80117

148.52.53.53.5711.599145000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد رفعت جادو محمد حسن80118

37.52819.515153019.57.599209000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد سعد عمران عبدالرحمن80119

3023.511.5881612399187000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد سٌد فاروق احمد80120

178.583.5912.58.539986000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد شرٌف احمد الهادى ٌوسف80121

32.514.511.514.510.52516.5599105000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد طارق السٌد السعدنى80122

256.5154261339996000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد طارق عبدالحمٌد محمود80123

231213.533.56.514.53.599156000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد طارق عبدالعلٌم عبدالصمد80124

26.513.51363912.52.599146000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد طلبه حجاج طلبه80125

2417.517.59.53.51316.52.599145000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد عادل االحمدى الشٌشتاوى80126

28.527.518.512.54.51717.5599195000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد عادل عبدالظاهر بٌومى80127

24.52518135.518.5174.599196000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد عبدالقادر عبداللطٌف عبدالجواد80128

23.513.515.54.55.51016.5399156000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد عبدهللا جوده احمد80129

29.52119.58122017699147000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد عبدالمحسن مصطفى ابراهٌم80130

3120.5191112.523.515.5799197000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد عزت على على80131

2711.510.52.55.5812.5699157000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد عصام بٌومى عبدالغفار80132

19.51010.545.59.511.5499146000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد على عٌد على محمد80133

21.57.5723.55.5173.599106000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد فرٌد حنفى محمود80134

302316.514.51226.517.5799186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمد ابراهٌم احمد80135

3328.51915153019899188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمد ابراهٌم محمد على80136

33281815153018.5899187000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمد احمد عبدالوهاب80137

241213.511.51122.51359996000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمد حامد محمد80138

32.525.517.59101916.5599156000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمد سٌد عبدالمعطى80139

9.535.536.59.5104.59935000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمد عبدالفتاح محمد80140

38252015153018899206000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمد عبدالمنعم احمد80141

21.55.5113478.5299165000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمد محمود محمد حماد80142

25.514.511.53.59.51311499165000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمد نورالدٌن عبدالرازق80143

268.59.553.58.5113.599176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمود توفٌق محمد80144

3013.51487.515.513.55.599176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمود عبدالحمٌد ٌوسف80145

26.51210.511.5920.5133.599177000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد محمود عبدالاله عبدالمجٌد80146

27.510.59.585.513.511599147000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداحمد ٌاسر اسماعٌل امبابى80147

000000غغ99غغ0غغغغغعمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدادم احمد عزالدٌن المحمد80148

301510.56.58.51510599187000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدادهم اسامه سٌد محمد80149

3528.519.515142920999207000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدادهم عبدالصابر احمد حسانٌن80150

341916.51211.523.515.5499198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدادهم ٌاسر حنفى محمد80151

3421.52013.511.52517.55.599208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسامه بشار عبدالخالق الحصرٌه80152

2910.5126612153.599208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسامه محمد حسن عبدالعزٌز80153

30.56.515.51311.524.5140.599197000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسالم احمد على عمر80154

22.56.51058.513.55.53.599188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسالم اسامه سٌد احمد محمد80155

37.52919.515153017.55.599207.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسالم اشرف احمد فرح80156

37.528.519.51513.528.518.5899207.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسالم عادل عبدالفتاح على80157

30.514.51063913.54.599188.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسالم محمد حسٌن محمد80158

2310.533.547.57.54.599146.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسالم محمد عبدالعزٌز محمود80159

321413.513.51326.512.54.599188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسالم هشام رشاد حماده80160

281010.543.57.55.5699177.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسماعٌل السٌد اسماعٌل قناوى80161

372718.514102417.56.599187.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسماعٌل حمدى اسماعٌل السٌد80162

18.57.56.523.55.53.5499108000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداسماعٌل شبانه احمد وهبه80163

32.523.51913132616.56.599147.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداشرف ناصف احمد طه80164



28.518.516.511.5819.518699197.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدالبٌر سامح اسحق اسكندر80165

332111.5149.523.517699208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداندرو مالك سعٌد عبده80166

342414.513.513.52718.56.599187.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدانس طارق السٌد السعدنى80167

27.56.5135.5510.512799187.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدانس مروان ٌحٌى عباس80168

30271894.513.513.5699168000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداٌاد عباس عبدالمنعم عباس80169

000000غغ55غغ0غغغغغعمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداٌاد غٌاث نبٌه مندو80170

28.523.51251015136.599157000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌداٌهاب محمد موفق الزرلى80171

3422.519.512.511.52415.56.599167.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدباسل على عبدالعزٌز على80172

24.520.519.581119156.599177.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدبدر كامل صالح كامل80173

3213169.59.51912.5499126.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدبكر احمد عمر خٌرو80174

218.562357.5599128000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدبالل محمد هاشم سٌد سلٌمان80175

3527181213.525.519899206000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدتونى عصام منٌر حنا80176

22.5104.542.56.5124.599157000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدتونى مٌنا فرج هللا عجاٌبى80177

31.520161312.525.515.56.599197000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدجاسر احمد صالح سوٌلم صالح80178

322117.5121224176.599195000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدحاتم السٌد احمد محمد80179

362917.514.513.528167.599206000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدحاتم مدحت محمد عبدالحمٌد80180

34.522.516119.520.5195.599196000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدحسام احمد عبدالمرضى احمد الشرقاوى80181

28.5914.5910.519.516499186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدحسام محمد عبدالعال رمضان80182

32.59.516.5812.520.510499186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدحسن سٌد احمد نورالدٌن80183

3316.51814.513.52813499187000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدحسٌن محمد حسٌن محمد ابراهٌم80184

34.525.519.514.51529.517499178000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدحسٌن محمد حسٌن محمد حماده80185

24.512153.5811.57399168000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدحسٌن محمد عبدهللا عبدالجواد80186

23.5513.52.535.52.52.599178000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدحمدى محمد نورالدٌن محمد جمٌل80187

32.526.51710102014.54.599196000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدخالد اشرف السعٌد محمد80188

32.52819.514.51428.517.55.599157000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدخالد اشرف محمد اسماعٌل80189

15.515.563255.5299107000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدخالد عزت عٌد عباس80190

29.520.512.56.5814.5134.599146000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدخالد محمد حسن محمد80191

33.527181412.526.518599208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدخضٌر محمد الخالد خضٌر القاسم80192

2824158.57.51615.5599157000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدرامز صفوت انور فرج80193

000000غغ99غغ0غغغغ5عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدزكرٌا عبدالغنى نعسان النجار80194

30.521.514.58.51018.511.55.599166000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدزٌاد طارق عبدالمقصود محمود80195

2614157.58.51611.5499155.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدزٌاد محمد بالل على السٌد80196

32.5231575.512.512.55.599196000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدزٌاد محمد لبٌب عبدالعزٌز80197

29614.523.55.512699186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدسامح عباس فكرى عباس80198

3116.517.511.51021.515.53.599157000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدسعد الدٌن خالد سعد الدٌن حسٌن80199

20.57.5162356399136000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدسعٌد ادم محمد ادم80200

12.561.532545.59998000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدسمٌر مسعود السعٌد محمد80201

21.523.511.52.54599158000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدسٌد احمد السٌد احمد80202

3220.51213.512.52615.56.59996000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدسٌف احمد مصطفى احمد80203

35.52818.51514.529.5198.599208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدسٌف االسالم محمود محمد اسماعٌل80204

32.525.51413.51427.516.56.599166000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدسٌف الدٌن عصام عبدالعظٌم عبدالجواد80205

36.518.5171292115899167000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدسٌف الدٌن محمد طلعت عبدالموجود80206

15.5210.511.5239967000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدسٌف صابر صالح فرغلى80207

307.5102579499107000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدشادى عبدالسالم محمود عبدالسالم80208

3728.516.514.51428.517.58.599197000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدشرٌف احمد عبدالمرضى راشد80209

3224.59.511.5819.512.56.599114000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدشرٌف احمد محمد السٌد80210

278.5711718124.599134.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدشهاب مجدى عبدالكرٌم عبدالرازق80211

294.58.59.5716.5116.599167000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدصبرى مجدى مصطفى مصطفى80212

38.52818.514.51428.5198.599186.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدصالح امجد محمود على80213

33201110.512.52312.5899186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعادل احمد محمود عبدالباقى80214

35.52318.514.514.529177.599197000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعادل ماهرعادل حبٌب80215

34.52614131326198.599206000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعادل مدحت امام ابراهٌم80216

37.529.51815153019999197000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعاصم شرٌف اكرام فهمى80217

36292015153019.5999199000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعاطف محمد داهش محمد80218

3727.51814.51529.518.54.599188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعامر ٌاسر عبدالمجٌد عبدالجلٌل80219

25811.57.58.5169.52.599127000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالحافظ زٌنهم عبدالحافظ متولى80220



322615.511102116599198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن احمد حسن عثمان80221

288.59.510.55.51610.53.599198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن اٌمن زكى توفٌق80222

31.510148.5816.5130.599196000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن بسام عبدالساتر كبرٌت80223

3323.5191111.522.5145.599177000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن جمعه رمضان السٌد80224

36.526.51912.51224.520699195000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن حماده عبدالنبى ابراهٌم80225

184.555052199104000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن خالد سعٌد مصطفى80226

279.5125.51.577.50.599165000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن سعد محمد محمد80227

301915.58.510.51915.51.599195000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن سٌد امام السٌد80228

20.56963951.599124000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن عادل محمد على80229

35.52516.510.5818.515.5299177000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن عبدالهادى فوزى عبدالهادى80230

3019.51913518134.599177000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن عزت متولى سٌد80231

34.516.5181411.525.518.5399208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن عمرو محمد عبدالعزٌز80232

25.591132.55.511.51.599185000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن محمد عرابى عبدالغنى80233

21.5342.50.5320.599115000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن محمد محمد اسماعٌل80234

27.512.516.5941310.52.599156000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن محمود توفٌق محمد80235

3318.518.51282014.5699185000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن محمود شعبان حسن80236

296.512.56.528.512299176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالرحمن ممدوح بكر عبدالرحٌم80237

33.526181510.525.517.56.599186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالعزٌز خالد عبدالعزٌز ابوالعزم80238

25.57111.51.5341.599135000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالقوى عبدالعال عبدالقوى عبدالمجٌد80239

28.512.59.5761312.52.599156000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدهللا ابراهٌم شعراوى جبرٌل80240

19331.545.58199125000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدهللا احمد شعراوى جبرٌل80241

309.5134.57.51213.51.599135000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدهللا عماد كمال الدٌن محجوب80242

321516.511.512.52416.50.599155000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدهللا عٌسى محمد ابراهٌم80243

33.51814.513.51225.5161.599175000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدهللا محمد عبده عبدالداٌم80244

26189.54.52.578.5199185000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدهللا محمود محمد نور اسماعٌل80245

2711962.58.53.50.599114000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدهللا مصطفى عبدالسمٌع محمد80246

31.51915.59.51120.5172.599155000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدهللا هشام دسوقى حسن80247

26.55.51210.55.51615.5199136000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعبدالمنعم ابراهٌم عباس محمد80248

19.59.590.51.5220.599176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعصام حمدى ابراهٌم عبدالحلٌم80249

31.52315.514.51125.5183.599166000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعالء مدحت على مصطفى80250

2510.515.575.512.5143.599156000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعلى اٌمن محمد ٌوسف80251

362919.51514.529.519.5799197.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعلى طارق على احمد80252

22.519149.5413.513.53.599167.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعلى عصام على زٌن العابدٌن80253

271613.57.510.51816.5599176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعلى محمد سعد طلبه80254

3323.519.513.51427.518.5399198.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعلى محمد عبدالحمٌد ابراهٌم80255

2313.511.56511112.599157000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعلى محمد على البٌاع80256

312517.51312.525.519699187000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعلى محمد محمد عثمان80257

2419.5139.55.515174.599167000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعلى ٌحٌى عبدالرحٌم محمد80258

000000غغ99غغ0غغغغغعمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمادالدٌن رافت بهاءالدٌن عطاٌا80259

24.512.51010112112.5199176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمار اشرف رٌاض صبرى80260

3222.51914.511.526195.599146000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمار عبدالغنى السٌد احمد80261

19.56.5123.54.5810.5499136000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمار همام محمد محمد80262

29.52719.510112119.5499156000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمار ٌاسر عبدالكرٌم محمد80263

22.5516.53.53.5716399176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر حارس دسوقى احمد80264

28.5221884.512.518399176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر حسن محمد عبدالعزٌز80265

3425.519.513.51427.518.5499195000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر خالد لطفى احمد80266

19151231.54.56.50.599156000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر رفعت محمد احمد80267

322517.510.59.52018.5599185000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر شرٌف سعد حسن80268

21.5412.541.55.514199144000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر شعبان مصطفى عبدالحلٌم80269

31.51617.512.5517.515399176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر عبدالنبى احمد محمد80270

3222.517151328194.599197000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر عصام شحات مسلم80271

31.516.512781514.5299196.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر مجدى سالم سلٌمان80272

30.526.519.5118.519.518799175000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر محمد اسماعٌل محمد80273

34.524.51812.510.52317799186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر محمد خضر حماد80274

35.5272014.51428.5186.599175000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر محمد صالح حسٌن80275

3523.518.5126.518.516.54.599187.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر محمد عبدهللا محمد80276



3622.519.514112516599208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر محمد محمد المدبولى80277

20.50.516.51021212.54.599177.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر محمد محمد محمد80278

30.523191312.525.518.5799188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر محمد محمود مبارك80279

3216.518.5126.518.516.5399146.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر محمد وجدى محمد80280

35.524.517121022174.599198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر مصطفى عبدالحمٌد مصطفى80281

3527.519.51011.521.5134.599188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر ناصر محمد مصٌلحى80282

29.515.510.53.558.511199178000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر هانى عنتر عبدالهادى80283

29.518.51478.515.510.5299178000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمر وهبه السٌد وهبه80284

281086.5511.512.5299138000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمرو احمد عبدالحلٌم احمد80285

30.512.510.52.557.53.51.599148000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدعمرو سٌد سٌد مهنى80286

261112.56.56.51312.51.599158000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدفؤاد كرم فؤاد محمود80287

25910.53.547.59.52.599168000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدفادى محمود صبحى ابوخمٌس80288

22.51510.57.57.51510.5599158000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدفتحى خالد فتحى عبدالسمٌع80289

26.55.59.553814299157000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدقدرى محمد رٌاض عبدالهادى80290

30.51716.53.558.511399178000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدكرٌم عبدهللا عبدالوهاب السٌد80291

32.52216.5109.519.516299188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدكرٌم محمد جمال محمد80292

3525.520141428185.599198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدلؤى محمد حسٌن حسانٌن80293

2913.5144.53.5814.5399186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمؤمن ابراهٌم بسٌونى البٌلى80294

26.513.503.53.579399148000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمؤمن على احمد احمد80295

2821181061614499188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمادح ممدوح خلف هللا عبدالعظٌم80296

2819.5145.5510.517399198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمازن عبدالرؤف عبدالمنعم عبدالقادر80297

29239.51311.524.5132.599188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمازن عبدالرحمن شوقى محمد80298

000000غغ99غغ0غغغغغعمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدماهر محمد ٌاسر محمد على محسنه80299

338.5148.5917.511299198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمجد عماد ابوالهوى80300

24.510.59.54.53.585.51.599178000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد ابى بشار فهد االورفلى80301

18.531115692.599118000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد احمد السعٌد على80302

34.52519.5141327153.599167.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد احمد بركات على80303

36.5222014.51428.5195.599207.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد احمد رجب احمد80304

30.51415.58.5715.511.53.599187.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد احمد سلٌمان محمد80305

33.52514561194.599157.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد احمد صدٌق حسٌن80306

382719.514.513.528175.599198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد احمد عبدالحفٌظ الشربٌنى80307

28.51913.57101774.599138000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد احمد مجاهد حفنى80308

33.5191611.5920.5134.599197.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد احمد محمد زردق80309

17136.52.568.532.599157.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد احمد محمد محمد80310

19.512836.59.59.52.599136000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد اسامه ابوالفضل عبدالعظٌم80311

267.513.51171814.52.599176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد اشرف السٌد محمد80312

33122011.51021.514.5399146.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد اشرف توفٌق عفٌفى80313

1220.500.50.50.51.59966000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد اشرف حسن صابر80314

35.520.514.513122517.53.599187.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد اشرف كمال ابوسبع80315

31.51314.512.512.525121.599167.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد اشرف محمود حسٌن80316

2575.5610.516.541.599117.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد الخدٌوى مصطفى السٌد80317

332414.51413.527.514.53.599188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد امجد المتولى المتولى80318

29.511143.5811.5111.599147.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد اٌمن عطٌه محمد80319

3324.517.5116.517.515.52.599197.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد اٌهاب محمد على80320

34169.5139.522.511299146.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد بدوى محمد مهدى80321

34.519.53.51413.527.511.5699133.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد ثابت غٌط سعدهللا80322

30.5149.578.515.512.52.599147.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد جالل محمد محمد80323

298.58.52.52.5511.5099117.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد جهاد غٌاث نبٌه مندو80324

1863.530.53.53.5099126.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد حسام احمد ابراهٌم80325

27.5131912.59.522165.599137000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد حسن احمد غزال80326

235.556.56.51310099115000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد حسن على عبدالعزٌز80327

35.528.519.5151530197.599197000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد حسٌن محمد محمد السٌد80328

16.54.522.524.54.509964.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد حسٌن محمد محمد همام80329

24.57.532.53.565099147000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد رامز هٌثم دعشوش80330

265107.54.512100.599128000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد راضى سٌد محمود80331

31.514.515.5106.516.514.50.599186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد رضا مصطفى فتحى80332



14.56.5356.511.56099146000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد سالم عبدالرازق سالم80333

30.511105.5712.510.51.599165.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد سامى امٌن محمد80334

2710.5362.58.55.50.599176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد سامى عبدالرحمن حلوم80335

3623.518158.523.515.5299196000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد سٌد ابراهٌم عبدهللا80336

25.52684.512.55.5099155000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد سٌد عثمان ابراهٌم80337

10.5331343.5099145000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد صالح الزعمان بكر 80338

30.598.5128201409996000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد طارق عبدالكرٌم محمد80339

30895499.5099137000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد طارق مرسى عبدالحمٌد80340

35.521.519.5151227197.599207000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد عبدالكرٌم محمد جاد80341

37.5292015153019.5899207000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد عبدالوهاب السٌد حسٌن80342

31202015924166.599197.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد عدلى عرفات محمد80343

000000غغ99غغ0غغغغغعمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد عدنان محمد طاهر80344

3117181572216899177000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد على سراج محمد80345

33.522.519.514.510.52515.5899188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد على عبدهللا على80346

19.581413.51.5154399138000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد عماد حمدى عبدالحمٌد80347

20571.523.5129965000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد عٌد عبدالرحمن محمود80348

293.510.5114158599137000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد فتحى ثابت شحاته80349

3929.5191514.529.5198.599196000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد فتحى محمد رشاد80350

35.52218.514.51024.516.5799208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد ماجد احمد محمود80351

322118.59.5615.5156.599198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد مجدى بدوى محمد80352

31.51817104.514.57.5599127000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد محمود عبدالسالم احمد80353

24138.55.516.56.53.599137000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد محمود محمد احمد80354

33.520.518.514122618799197000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد محمود هلب دردٌر80355

34.520.519.514.514.52918.57.599198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد مسعد محمد بدوى80356

22.55176.539.57.5699177000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد مسلم محمد نصٌر80357

3521.513.51091917699207000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد مصطفى السٌد البدوى80358

30.5159.575128.5699167000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد مصطفى سٌد محمد80359

25272.51.5443.599115000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد مصطفى غرٌب مرسى80360

27.565.56.57.5146299155000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد مصطفى محمد محمد80361

259.515.514152914.50.599145000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد منٌر محمد عبدالقادر80362

000000غغ55غغ0غغغغغعمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد منٌر نورى قبالن80363

312419.514.51327.5186.599177000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد نور على محمد80364

29.526.5201512.527.515.5699176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد هانى محمد ابراهٌم80365

22.566.510.5717.510.53.599176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد هانى محمد رشاد طرطور80366

3320.518.5149.523.517.55.599198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد وائل محمد النجدى80367

36.519.516.512.51224.514.5799197000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد ٌاسر احمد توفٌق80368

3000000غ599غ1غ4021عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد ٌامن محمد ٌاسٌن كسكٌن80369

000000غغ99غغ0غغغغغعمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمد ٌحٌى محمد عمر80370

37211813.51225.516.5799207000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود ابراهٌم صبحى سالم80371

3622.51915122716.54.599187000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود احمد ماهر قله80372

36.527151513.528.515.54.599188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود اسامه محمد حسن80373

28810.599.518.57399146000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود اشرف عبدالرحمن محمود80374

27.59.513.51314.527.512.52.599186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود اشرف عبدهللا صدٌق80375

331912.513.511.52512.52.5109186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود بركات محمد محمود80376

2818.5121414.528.5134.599176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود خالد محمد الضوى80377

20.513.58.5891711.54.599195.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود سمٌر عبدالعزٌز عبدهللا80378

3730191513.528.5186.599195000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود شعبان محمد عوٌس80379

24.5137.58111915.54.599176.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود شورى محمد نصر80380

245.511.565.511.57.53.599166000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود ضٌاء الدٌن مصطفى حنفى80381

28.510.511.55.5914.5113.599155000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود عبدالمرضى بٌومى احمد80382

185.5122.568.573.599106000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود لطفى حسٌن على80383

29.517.519.51410.524.5195.599176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود مجدى محمود غنٌم80384

30252014.51226.5195.599206000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود محمد دسوقى مصطفى80385

2821.5161411.525.517599176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود محمد فوزى على80386

24.523159112016.5499186000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود مصطفى سلٌمان حراز80387

28.52014.511.5718.511.54.599156000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمحمود ٌوسف عكاشه ابراهٌم80388



22.514117.59.51710.52.599146000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمختار هشام مختار على80389

25.51111.537107.50.599166000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمدحت محمد خلٌفه مرسى80390

292113.58.5816.5163.599166000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمروان فتحى محمد السعٌد80391

29.5111439.512.512399166000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى احمد شوقى زكى80392

21.51210391292.59996000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى احمد مجاهد حفنى80393

33.524.514.513132617399176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى اشرف فؤاد محمد80394

28.517.51510.513.52416599166000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى جمال رجب دروٌش80395

26.51312.510.51020.513599187000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى رمضان محمد رمضان80396

187.5102.58.5118299166000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى سعٌد حموده محمد80397

21.57.5732511.5399176000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى سلٌمان رضا سلٌمان80398

28.52610102.512.513399188000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى شهاب الدٌن شحاته80399

25.515.58.575127399147000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى عاطف عباس عبدالغنى80400

30.5181812.51123.518399197.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى عزت دروٌش محمد80401

24.510.5103.558.510299147.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى محمد انور عزالدٌن محمد80402

27.514943.57.515399105.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى محمد خلٌل عبدالمجٌد80403

3216.51815142916.52.599187.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى محمد فوزى سٌد80404

3012.511.59.5817.514.5299208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى محمود سعٌد عبدالحمٌد80405

3315117.51.5915.5399137.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى محمود عبدالهادى سلٌمان80406

34.518.587.5310.515.5499137.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمصطفى محمود عثمان حسن80407

31.5141112102211499197.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمعاذ اشرف رٌاض صبرى80408

24.514.510.584.512.5123.599177.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمعتز اشرف حسن عبدالمجٌد80409

24.58.516117.518.514399177.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمعتز رضا ابراهٌم محمد80410

24.513.5103.525.510299117.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمهاب جمال فرحات محمد80411

2918.519571216399158000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدمٌنا عاطف حكٌم بخٌت80412

27149.513.510.52415.53.599107.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدهانى عبدالنبى حسٌن محمد80413

32201614.512.52718.5399198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدهشام محمد محمد عثمان80414

3226.519.513152816.5699158000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدولٌد صفاءالدٌن نور ابراهٌم80415

2518.5148.54.51312399167.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدولٌد عوض محمد عوض80416

2313.597.54.51212.5299177000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌحى احمد سٌد بخٌت80417

35.5262013.512.52620799208.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌس محمد مصطفى خلٌل80418

32.51311.58.58.51710.54.599177.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف احمد محمد محمد شحاته80419

362419.514.51327.5196.599167.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف احمد مصطفى علوى80420

3425.516151227184.599208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف اسماعٌل صادق احمد80421

28.512822.54.54099137000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف اٌهاب محمود عباس محمد80422

35.524.518.513.51528.517.5455208000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف حسام محمد محمد80423

32.522.51812132515399158000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف حسن عبدهللا احمد محمد80424

3015155.5510.512.5099147.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف رمضان محمود ٌوسف80425

319.59.56.517.53.5099148000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف شرٌف محمد طاهر جاد80426

15.51180.511.50.5099116000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف عبدالرحمن عبداللطٌف ابراهٌم80427

28.51310.54.54.594.5099127.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف عبدالعظٌم مختار عبدالعظٌم80428

2013144263055127.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف عبدالمنعم احمد بدران80429

33.52118.51314.527.5182.599187.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف عبدالمنعم احمد جعفر80430

30.518167.5411.511.50.599117.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف عماد عبدالعزٌز حجاب80431

27.51919.5671312.5299157.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف محمد حسن راضى80432

3020.518.5661280.599168000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف محمد حسٌن محمد80433

312015.5751210099177.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف محمد طه محمد80434

292115.58.58.517112.599127.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف محمد عبداللطٌف حسٌن80435

33.5252011.513.52515.56.599177.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف محمد محمد عبدالعزٌز80436

341616941316.50.599168000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف محمود فرغلى السٌد80437

311319.554911099137.5000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف مصطفى غرٌب عبدالعظٌم80438

32.525.519.5109.519.5123.599128000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف ممدوح على ابراهٌم80439

382920131528187.599198000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف هشام عبده عبدهللا80440

33.5171610.58.51916199168000000عمر سٌد شعبان ع بنٌن/الشهٌدٌوسف ٌاسر محمد شعبان80441

3421.518.514.51428.518.53.51010178000000اإلسكان العائلى ع بناتاسراء اٌمن فاروق محمد80442

38302015142918.5899188000000اإلسكان العائلى ع بناتاسراء خالد جابر بركات80443

37281710.5818.516.50.5109188000000اإلسكان العائلى ع بناتاسراء خالد سلٌمان محمد80444



2912.510106.516.5120910157.5000000اإلسكان العائلى ع بناتاسراء سٌد على محمد80445

341215.512.510.523146109148000000اإلسكان العائلى ع بناتاسراء عادل ابراهٌم سٌد80446

34.52718.51513.528.517.55.5910178000000اإلسكان العائلى ع بناتاسراء عباس بٌومى عباس80447

3320.51110.5818.515.54.5108158000000اإلسكان العائلى ع بناتاسراء محمد صابر احمد80448

32.514.51712.58.52116299188000000اإلسكان العائلى ع بناتاسراء محمد فتحى على80449

3317187.56.514145.5109167.5000000اإلسكان العائلى ع بناتاسراء ممدوح حسن على80450

35.523.519.515153016.57.51010188000000اإلسكان العائلى ع بناتاسراء نور طه عبدالرحمن80451

3629.519.514.51529.518.551010208000000اإلسكان العائلى ع بناتاسماء حمدى سعد مهنى80452

338.515.511.5920.512.53.599157.5000000اإلسكان العائلى ع بناتاسماء رمضان متولى عبدالعال80453

30.512.58138.521.5145.5109147000000اإلسكان العائلى ع بناتاسماء عبدالحلٌم عبدالمطلب عبداللطٌف80454

2815.51110.5717.512.53910168000000اإلسكان العائلى ع بناتاسماء محمد عبدهللا السٌد80455

30.591323580.5109147000000اإلسكان العائلى ع بناتاسمه ٌوسف محمد دسوقى80456

256642.56.5411010138000000اإلسكان العائلى ع بناتاالء ابراهٌم سلطان عبدالرحٌم80457

266.544.54.59110.5910127000000اإلسكان العائلى ع بناتاالء تٌسٌرهللا احمد سعٌد80458

281475.51.5790.59977000000اإلسكان العائلى ع بناتاالء على ٌوسف احمد80459

35.51412.513.511.52513.551010166000000اإلسكان العائلى ع بناتاالء قاسم سعدالدٌن حسن80460

36.51815.5151227176.51010188000000اإلسكان العائلى ع بناتالشٌماء خالد صدٌق ابراهٌم80461

37.5231611.510.5221731010176000000اإلسكان العائلى ع بناتامانى احمد مرعى كرٌم80462

31.51512.510.5919.517399177000000اإلسكان العائلى ع بناتامل خالد عبدهللا محمد80463

28413.58.58.517134.5109177000000اإلسكان العائلى ع بناتامنٌه اسامه حفظى على80464

24.5652689.53.599147000000اإلسكان العائلى ع بناتامنٌه حافظ عبداللطٌف حسٌن80465

36141311920132.5109166000000اإلسكان العائلى ع بناتامنٌه عمادالدٌن احمد عبدالعزٌز80466

36.52518.511.5819.516.54109197000000اإلسكان العائلى ع بناتامٌره احمد محمود درباله80467

3110101110.521.5121910157000000اإلسكان العائلى ع بناتامٌره عمر رشاد على80468

25.578641050.599187000000اإلسكان العائلى ع بناتامٌره كمال حلمى فرج80469

35231813112414.521010157000000اإلسكان العائلى ع بناتامٌره لطفى طه على80470

33.522.516.51211.523.5121.51010187000000اإلسكان العائلى ع بناتامٌره ٌاسر محمود محمد80471

3611188.51018.51111010166000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌات عبدالمنعم عبدالنبى عباس80472

362314.511.512.5241121010117000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌمان جمال محمود عبدالرحمن80473

30101311.58.52010.50.5910107000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌمان سالم سالم احمد80474

24.514.51099.518.51221010117000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌمان عادل فراج عبدهللا80475

32152089.517.5163.5910158000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌمان محمد محمد فتحى80476

341016911.520.517.521010178000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌناس محمود ابورٌا80477

3115.517.512.59.52214489138000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌه جمال احمد زاٌد80478

32.514.51275.512.56.51109156000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌه رضا عبدالستار محمد80479

3317107.51017.59.51.5109147000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌه طارق محمد حسن80480

3058.575.512.5113101097000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌه عالءالدٌن عبدالنبى محمد80481

3828.5201514.529.519.58.51010178000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌه محمود عبدالرحمن غنٌم80482

3311.518.514.512.527184.51010168000000اإلسكان العائلى ع بناتاٌه ناصر احمد عبداللطٌف80483

33.55.5713.51326.512.50109177000000اإلسكان العائلى ع بناتبتول اسماعٌل عمر سلٌك80484

35.5281610.511.5221671010188000000اإلسكان العائلى ع بناتبثٌنه احمد محمد سالم80485

3241910.5919.515.511010197000000اإلسكان العائلى ع بناتبسمه احمد اسماعٌل اسماعٌل80486

3621.515.59.5615.5140910157000000اإلسكان العائلى ع بناتبسنت محمد جوده السٌد80487

37.521.518.515132818.561010208000000اإلسكان العائلى ع بناتترٌزا وحٌد صبحى اسعد80488

2811.511781516.511010138000000اإلسكان العائلى ع بناتتسنٌم عالء سٌد احمد80489

3628191510.525.513.56.598198000000اإلسكان العائلى ع بناتتغرٌد نضال رشدى بلبل80490

3928.519.515153017.57.51010177.5000000اإلسكان العائلى ع بناتتقى احمد محمد عبدالرحمن80491

32.510138.53.512100109137000000اإلسكان العائلى ع بناتتقى مجدى محمود محمد80492

302117119.520.51661010177000000اإلسكان العائلى ع بناتتقى نادر على عبدهللا80493

3218151210.522.51471010146000000اإلسكان العائلى ع بناتحبٌبه على حامد حسٌن80494

34.51610.5119.520.514.55.588168000000اإلسكان العائلى ع بناتخلود حاتم منصور عبدالكرٌم80495

3827.520141024188.51010188000000اإلسكان العائلى ع بناتخلود خالد محمد عبدالفتاح80496

321012.511102114.51.5109148000000اإلسكان العائلى ع بناتخلود عالء مصطفى السٌد80497

31.52112.51411.525.513599148000000اإلسكان العائلى ع بناتدعاء حسٌن محمد عثمان80498

3013107.51.598.51.589197000000اإلسكان العائلى ع بناتدنٌا احمد ابراهٌم سٌد80499

3215.519.510.51020.5161.5109187000000اإلسكان العائلى ع بناتدنٌا احمد محمد االنور80500



33.524.51914112516.54109177.5000000اإلسكان العائلى ع بناتدنٌا جمال عبدالفتاح الشهاوى80501

33.521.517.512.512.525184.51010177000000اإلسكان العائلى ع بناتدنٌا حسٌن هالل محمود80502

33.5232015142917.53.5101016.56.5000000اإلسكان العائلى ع بناتدٌنا نزٌه السعٌد فتوح80503

30.512.511.510.5414.510.541010137.5000000اإلسكان العائلى ع بناتراشده محمد عصمت سٌد80504

372014.514132714488147.5000000اإلسكان العائلى ع بناترانا عالء زكرٌا عبده80505

3619.512.514132714499177.5000000اإلسكان العائلى ع بناترانٌا عاطف محمد على80506

35248.513.51023.516.54.59916.57000000اإلسكان العائلى ع بناترباب شرٌف السٌد عبدالفتاح80507

29.5145.5549739912.57000000اإلسكان العائلى ع بناترحاب احمد صدٌق عبدالقادر80508

3625.512.5148.522.514.569914.58000000اإلسكان العائلى ع بناترحاب محمود عٌد محمد80509

3216.511.512820164.51010167000000اإلسكان العائلى ع بناترحمه احمد محمود محمد80510

3426.51413.51427.5175101016.57000000اإلسكان العائلى ع بناترحمه اشرف احمد على80511

3616.5161010.520.515.53.599198.5000000اإلسكان العائلى ع بناترحمه سٌد مصطفى مصطفى80512

372419.51514.529.519.571010167.5000000اإلسكان العائلى ع بناترحمه طارق مصطفى جوده80513

37.52917.514.513.52818.58.5101014.57000000اإلسكان العائلى ع بناترحمه ناصر عبدالحمٌد ابراهٌم80514

000000غغ88غغ0غغغغغاإلسكان العائلى ع بناترنٌم محى الدٌن شٌخ عمر80515

34.519.511.51513.528.514.56109137.5000000اإلسكان العائلى ع بناتروان شرٌف عبدالمنعم على80516

305.51052.57.57.53.5109147.5000000اإلسكان العائلى ع بناترودٌنا احمد السٌد محمود80517

34141311920143.5109147.5000000اإلسكان العائلى ع بناتروضه رمضان عبدالعال عوض80518

36.52011.51411.525.5166101087000000اإلسكان العائلى ع بناترٌم محمد عطٌه عبدالرحمن80519

3226.5911.5819.5151.5109179000000اإلسكان العائلى ع بناترٌهام ماهر حسن السعٌد80520

27.511.55128.520.5131.5910116000000اإلسكان العائلى ع بناترٌهام محمد عبدالخالق احمد80521

35201912.511.524174.51010187.5000000اإلسكان العائلى ع بناترٌهام هشام محمد عبدالخالق80522

3322.5181311.524.517.5410917.57.5000000اإلسكان العائلى ع بناتزهراء عبدالجواد صابر محمد80523

3110.518991810.50910118000000اإلسكان العائلى ع بناتزٌنب صالح الدٌن عبدالجواد امام80524

31.56.5115.54.51011.52.51010146.5000000اإلسكان العائلى ع بناتزٌنب عبدالرحمن عبدالفتاح محمد80525

36221813.5720.514.54.5109166.5000000اإلسكان العائلى ع بناتزٌنب عبدهللا السٌد محمد80526

24.51111.554.59.57.5399157.5000000اإلسكان العائلى ع بناتساره محمد عبدالقادر محمد80527

286.59.528.510.56.51108127.5000000اإلسكان العائلى ع بناتسعاد صالح رمضان عبدالعزٌز80528

34.51818.511.51425.5175.5810167.5000000اإلسكان العائلى ع بناتسلمى خالد فضل حسن80529

392819.51511.526.516.59.51010197.5000000اإلسكان العائلى ع بناتسلمى لؤى عبدالقوى محمد80530

349.512661210.511010129000000اإلسكان العائلى ع بناتسماء محمد سعدالدٌن عزب80531

3829201514.529.5158.51010189000000اإلسكان العائلى ع بناتسمٌه محمد حسٌن محمد80532

33.519.518.5911.520.516.51.5810176.5000000اإلسكان العائلى ع بناتسهٌله امٌر صالح عبدالعظٌم80533

33.51317.511.513.52514.53910178000000اإلسكان العائلى ع بناتسهٌله طارق تهامى طه80534

35.524.517.512.59.52217.551010188000000اإلسكان العائلى ع بناتسهٌله طارق متولى عبده80535

383019.51514.529.519.581010199000000اإلسكان العائلى ع بناتسهٌله عادل توفٌق احمد80536

3422.5178.510.51915.52910177.5000000اإلسكان العائلى ع بناتسهٌله محمد االمٌر عبدهللا القرش80537

32.517.518.511.5920.513.53109157000000اإلسكان العائلى ع بناتسهٌله ٌاسر عبدالرحمن عبدالباقى80538

27.57.594.515.55.50109127.5000000اإلسكان العائلى ع بناتشاهنده عبدالحكم سعد عبدالحلٌم80539

3729.519.513132617.591010168.5000000اإلسكان العائلى ع بناتشروق حسام الدٌن احمد امٌن80540

27.5101610919105.598147.5000000اإلسكان العائلى ع بناتشروق عادل محمد مصطفى80541

382917.513.51528.517.56.51010167000000اإلسكان العائلى ع بناتشروق محمد راغب محمد80542

30.516185.5611.513.52.598136000000اإلسكان العائلى ع بناتشمس حسن محمد على80543

3313208.58.517182.587107.5000000اإلسكان العائلى ع بناتشمس عادل فتحى جوٌلى80544

33101597164.52.5910147000000اإلسكان العائلى ع بناتشٌماء حاتم محمد ملٌجى80545

35.521.51413.514.528124.577157.5000000اإلسكان العائلى ع بناتشٌماء سعٌد محمد قطب80546

226.512.566.512.55.5198127.5000000اإلسكان العائلى ع بناتشٌماء عاشور رٌاض سٌد احمد80547

29.54.5172.557.59.50.587126.5000000اإلسكان العائلى ع بناتشٌماء محمد مرسى احمد80548

28221279.516.510087178000000اإلسكان العائلى ع بناتظبٌه باسل مٌاسا80549

000000غغ98غغ0غغغغغاإلسكان العائلى ع بناتعال محى الدٌن شٌخ عمر80550

3021774117.5298157.5000000اإلسكان العائلى ع بناتعواطف اسامه عبده محمد80551

3624.58.5118.519.511.52.51010138.5000000اإلسكان العائلى ع بناتعواطف محمد محمد فهمى80552

39302015153019.59.51010209000000اإلسكان العائلى ع بناتغاده هانى خلف على80553

34.5811.598.517.510.5598158.5000000اإلسكان العائلى ع بناتفاطمه جمال عبدالنبى شعبان80554

30.511.56461010.5198197000000اإلسكان العائلى ع بناتفاطمه سٌد حسن محمود80555

37.526.516.514.51428.513.55.51010197.5000000اإلسكان العائلى ع بناتفاطمه مجدى احمد ابراهٌم80556



33.523.516.510.51222.5123.51010167000000اإلسكان العائلى ع بناتفاطٌما ولٌد انور رمضان80557

24.54.5115275.5198148000000اإلسكان العائلى ع بناتفتحٌه طارق ابراهٌم وهبه80558

35181246.510.512399178.5000000اإلسكان العائلى ع بناتفرح خالد عبدالمجٌد سلٌم80559

291112.54.56.51113398188.5000000اإلسكان العائلى ع بناتفلاير حسام الدٌن مصطفى على80560

3323.51412.59.522155.587169000000اإلسكان العائلى ع بناتفٌرجنٌا ولٌد مكنونه صانى مٌخائٌل80561

31.5211211.51122.5114.51010168.5000000اإلسكان العائلى ع بناتفٌرنٌا سمٌر عبدالملك عازر80562

3527.517.513122514.551010158000000اإلسكان العائلى ع بناتفٌروز محمود عبده اسماعٌل80563

393018.513.514.52818.57.51010198000000اإلسكان العائلى ع بناتالرا اسماعٌل عبدالفتاح محمد80564

33.514.5141392214.5187208000000اإلسكان العائلى ع بناتلٌدٌا عاصم حلمى مجلى80565

311513.512.59.52215587197.5000000اإلسكان العائلى ع بناتمادونا رضا رمزى رزق هللا80566

3425.51613.51225.516678188000000اإلسكان العائلى ع بناتمارى اشرف ذكاء سلٌمان80567

39.52918.51515301881010209000000اإلسكان العائلى ع بناتمارٌهام ماهر ٌعقوب جرجس80568

36.526.516.513.510.524165.587208000000اإلسكان العائلى ع بناتماسه محمد حفار حبال80569

35.53013151530174.599138000000اإلسكان العائلى ع بناتمروه ثابت غٌط سعدهللا80570

31.519.5131482294910187.5000000اإلسكان العائلى ع بناتمروه طه طه محمد80571

33.5221389.517.5102.51010177.5000000اإلسكان العائلى ع بناتمروه محمد عبدالعاطى عبدالرحمن80572

36.52718131225195.599208000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم احمد عطٌه محمد80573

36.52918151530164109159000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم احمد محمد احمد80574

35.5271713.513.527156109208000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم اسامه عبدالعزٌز هنداوى80575

32.521.519.510102016.551010147000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم اسامه محمد صبرى80576

38.53019.515153018.571010178000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم جمال عطٌه عبدالحى80577

30.59.51088169.54109169000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم جمال كمال على80578

2946.57.5512.550910187000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم خالد شوقى محمد محمد80579

33212011.512.52413587209000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم خالد عبدالفتاح عبدالعظٌم80580

3510.514.58.5210.512.501010187000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم شرٌف محمود عباس80581

37302013.514.52817.57.599207000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم عادل عبدالراضى زكى80582

3629201513.528.5185.598167000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم على حسن عبدالسالم80583

37.5291915153016.5789197000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم محمد لطفى سعودى80584

238.53.52355.50.598126000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم ممدوح محمود عبدالعزٌز80585

22.581055.510.57.51.588116000000اإلسكان العائلى ع بناتمرٌم منٌر فوزى عبدالملك80586

31.514.518129.521.5185.51010156000000اإلسكان العائلى ع بناتمنار احمد عبدالقادر بخٌت80587

28.551675.512.5101.51010167000000اإلسكان العائلى ع بناتمنار راضى محمد امٌن80588

328.5171091914.54910175000000اإلسكان العائلى ع بناتمنار محمد عبدالقادر شحاته80589

3929.520151530198.599198000000اإلسكان العائلى ع بناتمنار محمد محمود عطٌه80590

29.512.5148.51018.5110.5810168000000اإلسكان العائلى ع بناتمنه هللا مبارز بشندى متولى80591

3613.517.5138.521.5120109156000000اإلسكان العائلى ع بناتمنه هللا محمود عبدالرؤف ابوشامه80592

30.51416.59.57.517124910175000000اإلسكان العائلى ع بناتمنه حاتم محمد محمد80593

2614.5103.57.5115.55.599197000000اإلسكان العائلى ع بناتمنه حسنٌن محمود محمد80594

37.528.518.515142918598209000000اإلسكان العائلى ع بناتمنى تٌسٌر عبدو نعسان80595

3425.510.512.51123.511.53.598177000000اإلسكان العائلى ع بناتمى ابوبكر اسماعٌل محمد80596

37.529.52014.51529.5198.51010198000000اإلسكان العائلى ع بناتمى محمد لطفى سعودى80597

3722.51714132713.541010189000000اإلسكان العائلى ع بناتمٌار عصام الدٌن محمود زاٌد80598

3212.51147111011010186000000اإلسكان العائلى ع بناتنانسى السٌد حسن شرٌف80599

38.524.5169.510.52014.571010188000000اإلسكان العائلى ع بناتنجاه على سلٌمان على80600

392920151530207.5910199000000اإلسكان العائلى ع بناتنجوى طارق عبدالفتاح حسٌن80601

35.517.59.51151681.589148000000اإلسكان العائلى ع بناتندا احمد حسن الشحات80602

27.510.511.533.56.512.50.598156000000اإلسكان العائلى ع بناتندا محمد السٌد عزازى80603

3527.518.512.51224.515789188.5000000اإلسكان العائلى ع بناتندا ولٌد السٌد الفقى80604

27.5151476.513.5142109167000000اإلسكان العائلى ع بناتندى احمد عكاشه حسن80605

35.521.51413.510.52419499187000000اإلسكان العائلى ع بناتندى كمال فتوح محمد عوض هللا80606

31.51416.513.59.523162109177.5000000اإلسكان العائلى ع بناتندى ماجد رشدى لبٌب80607

30.51010.573.510.514.511010187.5000000اإلسكان العائلى ع بناتندى محمد خمٌس محمد80608

35.527201514.529.519.58.5910198.5000000اإلسكان العائلى ع بناتنرمٌن سٌد عبده المهدى80609

30.525.515.515153017.56.598188.5000000اإلسكان العائلى ع بناتنرمٌن عبدالسالم محمد محمد80610

23.5774.526.5901010157000000اإلسكان العائلى ع بناتنهله ناصر ابراهٌم سلٌمان80611

34.516.518.510.510.52116.51109145.5000000اإلسكان العائلى ع بناتنهى احمد فتحى احمد80612



309.51111920144.5108176000000اإلسكان العائلى ع بناتنورا محمد انور عزالدٌن80613

38221710.58.51915.571010197000000اإلسكان العائلى ع بناتنورا ناصر حسن عبدالوهاب80614

33.5141098.517.590810208.5000000اإلسكان العائلى ع بناتنوران احمد بكرى حماده80615

2912.59.573.510.512.52910126.5000000اإلسكان العائلى ع بناتنوران محسن محمد العراقى80616

25982.52.558.51109126000000اإلسكان العائلى ع بناتنوران هانى عبدالغنى احمد80617

341817.5119.520.5171.5910177000000اإلسكان العائلى ع بناتنوران ولٌد عرفان حسٌن80618

3011.516.5951415.51109188.5000000اإلسكان العائلى ع بناتنوران ٌاسر محمود محمد80619

38.528.52013.51427.5207.51010188.5000000اإلسكان العائلى ع بناتنورهان صبحى محمد عٌد على80620

382818.513.51427.5183910137000000اإلسكان العائلى ع بناتنورهان مجدى عبدالحمٌد عوٌس80621

37.52719.51413.527.519.55.599197000000اإلسكان العائلى ع بناتنٌره بٌومى صالح بٌومى80622

246.59.52.535.53.501010148000000اإلسكان العائلى ع بناتهاٌدى مصطفى عبدالمنعم عبدالحمٌد80623

38.528.52015153019.59910178000000اإلسكان العائلى ع بناتهبه هللا هشام سٌد حسٌن80624

3417.51510.57.51814498197000000اإلسكان العائلى ع بناتهبه طارق سعد حسٌن80625

3627.5171514.529.517.571010196.5000000اإلسكان العائلى ع بناتهدى ابراهٌم على ناصف80626

34.52017.5149.523.514.51.51010157.5000000اإلسكان العائلى ع بناتهدى ٌحى لطفى عبدالحمٌد80627

2584.574.511.550101076.5000000اإلسكان العائلى ع بناتهدٌر حسٌن خمٌس محمد80628

2910158101811.52.589108000000اإلسكان العائلى ع بناتهدٌر عادل مصطفى الصاوى80629

39.527201514.529.518.5867177.5000000اإلسكان العائلى ع بناتهدٌر عرفات عامر مامون80630

30.512169.5615.513.5288128000000اإلسكان العائلى ع بناتهناء شافعى سٌد عبدالعال80631

30.5141096.515.511.52.598166000000اإلسكان العائلى ع بناتوالء كمال فتحى عبدالعال80632

34.529.518.5151530188108186000000اإلسكان العائلى ع بناتٌاسمٌن السٌد ربٌع حامد80633

37.526.518151429186910199000000اإلسكان العائلى ع بناتٌاسمٌن خالد محمد محمد80634

33.516.5101112236.50.5109187000000اإلسكان العائلى ع بناتٌاسمٌن شوقى احمد محمد80635

32.515111282014.50.5109145.5000000اإلسكان العائلى ع بناتٌاسمٌنا عبدالسالم احمد عبدالسالم80636

33.529.519.51514291971010198.523.75200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاسماء رجب السٌد محمد80637

3427.51914.512.527174.51010177.522.25200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاٌالرٌا عزت هنرى فارس80638

362819.51410.524.517.53101019920.5190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاٌمان احمد حسن محمد80639

3429.515.512.513.526173.5101017821.5170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاٌمان رفٌق موسى عبدالصادق80640

3029.512.511.5920.515.531010177.520180000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاٌناس عادل احمد محمد80641

33.521778.515.572101019712.5180000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاٌه رمضان محمد محمد80642

35.52815.51214.526.5166.5101017821200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاٌه محمد السٌد محمد80643

3628.520151530198.51010207.514.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتباتى اشرف فاروق بسطا80644

34.520.567613106101011812.5150000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتبسمله طلعت على محمود80645

3629.518.5151429196.51010198.522.75190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتبسنت احمد عبدالرحمن محمد80646

23.523.55.57.5916.5731010188.514.25190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتبسنت محمود محمد مصطفى80647

36.529.5191515301991010198.524.75200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتتغرٌد سعٌد احمد بٌومى80648

33.5261291322126.51010177.519.7518.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتجرمٌن عٌسى ٌونان بشاره80649

3628.5201414.528.5186.5101018923.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتحبٌبه انور محمد عبدهللا80650

373018.51414.528.5195.5101019722200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتدعاء اٌهاب محمد عبدالحمٌد80651

362819913.522.5172.5101016717.75180000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتدٌنا خالد ابراهٌم سٌد80652

343019.51514.529.5186101015820.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتدٌنا عاصم عبدهللا محمد80653

37.5302014.51529.518.57.5101017920.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتدٌنا محمد السٌد احمد80654

3025837.510.532.5101014716.570000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاترنا محمد انور على80655

28.52915126.518.510.5410101671970000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتروان محمد عمرو نجٌب80656

35261914.51428.514.53.5101017819.25170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاترٌم مصطفى محمد سلٌمان80657

3118.512.51091981101012710.25130000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتساره محمد ابراهٌم لبٌب80658

3330171314.527.517.55.5101018824200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتساره مصطفى محمد عبدهللا80659

33.523.51410.58.51915.52.5101019820170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتسانتى سامح وهٌب عزٌز80660

32.52918.514.511.52616.531010198.523200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتسلفانا هشام كمال امٌن80661

31.520.516.51512.527.5164.5101017819.25200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتسلمى حمدى محمد سٌد80662

36.53019.514.514.52918.57101019823.25200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتسلمى خالد شوقى احمد80663

2715794135.52.510101489.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتسلمى مصطفى محمد توفٌق80664

32.5261198179.52101014719.5150000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتسمر احمد عبدالحلٌم عبدالجواد80665

36301914.513.52816.54.5101019822200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتشٌرٌن اشرف حسن حسٌن80666

343016.514122616.55.5101015822.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتشٌرٌن ٌاسر عبدالحمٌد عبدالحمٌد80667

36.53019.51412.526.5184.5101019822200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتصفا جمال محمد حسن80668



33.529.5135.59.515126101014722.5170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعلٌاء محمد صالح الدٌن عصمت80669

37.529.518.51412.526.5187101019822.25190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتغاده عٌد السٌد ابراهٌم80670

36.53019.5151328185.5101019824180000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتغاده فتحى محمود محمد80671

35301914.510.525176101017923.75200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتفرح محمد عبدالعزٌز عنانى80672

3830201514.529.5188.51010198.523200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتفرح محمد كامل على80673

32.528.5171513.528.51581010177.521110000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتفرح محمد محمود محمود80674

393019.515153019.59101019924200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتفرٌده طارق محمد محمد80675

3124.517.51514.529.51501010198.519.75140000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتكالرا تادرس شكرهللا سالمه 80676

302914.514.51125.514.53.51010207.522190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمارٌنا بخٌت الراوى جرجس80677

25.529.589918144.51010207.522.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمرٌم هشام لبٌب مرقص80678

37.52918.51112.523.518.54101018822.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمرٌم ولٌد انور محمود80679

35301813142714.56101018822.5170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمنار عصام على حسن80680

32.5301413.512.526176101015922.25190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمنار مجدى محمد عزالدٌن80681

373015131427208101019822.75200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمنار محمد محمد طنطاوى80682

33.524.5131011.521.51641010187.514.75190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمنه هللا ابراهٌم عبدالعظٌم ابراهٌم80683

38.5302015153019.59101020825200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمنه هللا ابراهٌم محمد حسن80684

34.529.5181311.524.5164.51010177.522.25140000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمنه هللا محمد حامد محمد80685

37.528.5171462018.54.51010207.522200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمها مجدى مصطفى عٌد80686

3128106.57.5141731010197.520.7519.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمى اٌهاب على السٌد80687

36301711.513.525196.51010177.522190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمٌار عالءالدٌن محمد السٌد80688

35291713142719.57101020824.25160000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمٌار محمد سٌد علوى80689

32.530131011.521.518.551010207.522.5190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمٌرٌام فادى الفرد خورى80690

33.53017.5151429208101020824200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتنادٌن هشام احمد ٌوسف80691

362917.59.512.52217.53.5101016722.75190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتندى حسن كمال ٌوسف80692

33.523.517.588.516.516.54.5101019717190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتندى حسٌن على حسٌن80693

32.52916.513142718.56.51010197.521.75170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتنرمٌن شرٌف احمد فؤاد80694

36.53019.514.51529.519.59101020723.75200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتنورٌن عبدالغنى السٌد عبدالغنى80695

3227.512.554.59.516510101971918.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتهاجر محمد ثروت محمد80696

3327.51912.51224.5174.5101019721180000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتهاجر هشام محمد صابر80697

34.52516.51312.525.513.55.5101019718190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتهدٌر عبدالسمٌع محمد احمد80698

23.518.59.55490.52.5101019723.2514.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتهناء ماجد محمود محمد80699

29.529.51275126.511010197.516.25170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتهند عبدالرحمن السعٌد حسٌن80700

34.530128122012.52101020822.25190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتٌاسمٌن اسعد سلٌمان بسطاوى80701

32.526.512117.518.5153101016822.75200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتٌمنى ٌاسر عبدالحكٌم خلٌل80702

292613.513.51225.5140.5101017822.5130000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتابانوب ناجى معبد الٌاس80703

37.5281715142916.53101019721.25190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتابراهٌم اشرف جمال احمد80704

30.528.5161511.526.5142.5101017617170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاحمد حسام الدٌن احمد ابراهٌم80705

27.519.513149238.51101018714.75170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاحمد طارق مرزوق جابر80706

3930201511.526.519.58101018623.25190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاحمد طه عبدالواحد طه80707

38292012.512.525184101019721200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاحمد عادل محمد احمد80708

29271512.57.520111.5101018621.2516.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاحمد على احمد فاٌز80709

281814.51410.524.5114101017916170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاحمد محمد عطا احمد80710

35201512.512.525102101017712.5170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاحمد محمد على محمد80711

3224.519.515132815.51.5101018915.2518.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاحمد مصطفى على احمد80712

30.528.513151429124101013718160000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتاسالم رضا نجم الدٌن عبدالرازق80713

33.519.5131282090101017517.5100000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتانطون طلعت زخارى مٌخائٌل80714

35.5291512.5820.515.52101015721.5190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتباسم محمود بكٌر محمود80715

33.526128.58.51710110101771915.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتباسم وائل كمال وهبى80716

372917.51413.527.516.55.5101020822.519.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتجورج عماد فكرى حبٌب80717

29.522.516.568.514.5132.5101020618.75140000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتحسام حسن كمال ٌوسف80718

35.53016151530194.5101019724.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتحسام خالد محمد وحٌد80719

3729.517151530196101019823.75180000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتخالد اشرف رمزى النجار80720

3027148.59.518106101017517.2514.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاترافت عماد رافت عبدالمقصود80721

36.53018.514.51428.518.56.5101018819.75200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاترٌمون رافت توفٌق ابراهٌم80722

3123.5131213.525.511.55101019619.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتزٌاد خالد صبرى احمد80723

36.5281714.51529.5155.5101019719.5150000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتزٌاد عبدالغنى عبدالحمٌد عبدالغنى80724



35.527.517.514.51327.5164.5101016617.5140000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتسالمه حسن سالمه ابراهٌم80725

342816.514.5923.5153.5101019822.5160000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتسٌف الدٌن اشرف طه عوٌس80726

3828.51811.513.52519.56.51010208.520170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتسٌف الدٌن محمد عبدالغنى عبدالفتاح80727

37.528.51814.514.529197.5101020823190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتطارق رشدى محمد ابراهٌم80728

36.5291813.5922.515.56.5101017620.5190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعبدالرحمن اسماعٌل فتحى اسماعٌل80729

3728.5201514.529.51971010196.520.5180000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعبدالرحمن جمال ذٌن كساب80730

3019.51011.5819.5105.51010177.520.5180000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعبدالرحمن على ابوبكر على80731

35.527.514.513.59.52314.56.5101016521.75130000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعبدالرحمن محمد عبدالرحمن معروف80732

383020151530196.51010198.523.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعبدهللا ٌاسر محمد عبدالغنى80733

373016.515142915.57.5101014822.25170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعلى جاسر على عطٌه80734

363019.5151530197.5101019822200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعمر حامد محمد حامد80735

33.5231611.51223.511.551010157.515.75110000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعمر خالد ماهر الحمار80736

30.52912.5914.523.517.50101017819.25190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعمر طه عبدالبارى محمد80737

33.529139142313.50101015719.5160000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعمر محمد ٌوسف محمد80738

33.528179.514.524180101020821.75190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتعمر مصطفى عبدالتواب عبدالمجٌد80739

38291114.514.529196101019917.5190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتفؤاد ٌاسر محمد فؤاد80740

29.5229.5159.524.540101019719140000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتفادى طلعت على محمود80741

2826102.510.51370101015717170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتفادى محمود فهٌم محمد80742

25.5229.54.5913.53.50.51010177.511140000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتقلٌنى سامى قلٌنى غالى80743

37.53017.5141428176.5101019822.75200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتكرٌم جمال امٌن على80744

373018.514.514.52919.57101020924.5200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتكرٌم ماجد جالل الدٌن على80745

2828.510.55.51318.5150.5101018619140000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتلؤى انور محمد حسٌن80746

29.52910910.519.580101017615.75140000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد احمد ابراهٌم الدسوقى80747

30.529.515.58101884101020721150000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد اشرف رضوان حنفى80748

2722.51198.517.510.52101015716.75190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد اشرف عبدالنعٌم عبدهللا80749

312812.514.5822.513.53101019819140000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد اٌمن السٌد العوضى80750

342618.512.511.52413.52101020717.25170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد اٌمن محمد سعٌد80751

28.512.512.58.5311.56.501010114.57.2514.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد بهاء خلف هللا عبدالعظٌم80752

373019.5151530199.5101018724.75190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد سامح احمد الجارحى80753

32.528158.5715.51411010177.517120000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد سامى السٌد مصطفى80754

32.5281812.512.52518.50.5101017722.75190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد سعٌد حسن محمود80755

3426.51310.51121.512.51101019722.25160000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالعال80756

382918.51412.526.5184.51010197.522170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد على محمد مرسى80757

2913.58.563.59.560.51010126.510.75140000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد فؤاد سعد محمود80758

30.52411.573.510.58.50.51010118.516.25130000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد مجدى احمد عبدهللا80759

33.52315.5146.520.51431010187.519.5130000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد مجدى مخلوف ثابت80760

2723.57.512.55.51862101010713170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد محمود محمد محمود80761

33.52512.5149.523.51121010138.513.25170000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد مدحت بٌومى السٌد80762

3929.52014142818.56.51010207.523200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمحمد نادر عبدالغنى على80763

26198.555.510.54.52.51010137.58.511.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمروان السٌد محمد امام80764

362816.5151025173.51010177.520.75200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمروان حسن مروان مروان80765

35.526.5191312.525.5164101014921190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمروان فؤاد زكى عبدالسمٌع80766

3323148.5715.5121.5101014719120000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمصطفى اشهب محمد كمال الدٌن80767

36.527.5181314.527.516.53101020719200000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمصطفى محمد منٌر محمد صالح80768

33.52716.514.512.52716.5410101492300000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمعاذ عماد محمود محمد80769

33.526.514135.518.5102101013620.7513.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتمهاب اسالم سٌد محمد80770

342515.514.51327.5143.510101682318.50000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتهادى احمد محمد محمد80771

362916.5141226184.51010187.521.5190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتٌوسف رشاد السٌد محمد80772

35.529.51614.51226.517.53.51010178.522.25190000عمر بن الخطاب رسمٌة لغاتٌوسف محمد عبدالغنى عبدالجلٌل80773

32.515131411255.57.5101016818.75160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاسراء احمد منٌر زكى محمد80774

393019151530197.51010208.524.25200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاسراء اٌمن محمد خلٌل80775

392920151429207101019924.5190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاسماء عزت عبدالعظٌم احمد80776

292116129217.55.5101014810.75160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتامٌمه عالم ابراهٌم على80777

28.525.516.511.51223.517.54.5101015722.5160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاٌمان اشرف حسٌن محمد 80778

26.526.510.53.52.5693.5101016521.25160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاٌه اٌمن السعٌد محمد80779

37301914.51529.518.57101019924190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاٌه عصام الدٌن حسانٌن على80780



34.523191414.528.5136101018919.5180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتبسمله خالد حمدى سٌد80781

3730201412.526.517.56.5101018823.5200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتبسنت حسن عبدالفالح الشوربجى80782

3325.516.511.51223.516.55101018920.75180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتبسنت محمود على ابراهٌم80783

32.522.5181213.525.5155.5101017821180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتتسنٌم عصام السٌد توفٌق80784

3427.518.51313.526.518.56.5101016822170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتتقى صابر حسٌن السٌد80785

3729.520151530197.5101020923200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتجولٌانا اٌمن حلٌم حزقبال80786

2116.5911.5920.57.571010148.522.25150000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتجٌهان على حسن فرٌد80787

393020151530208.5101018824.5200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتحبٌبه مدحت مصطفى مصطفى80788

32241612.511.524137101016816.7511.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتدان محمد عبدهللا الشناوى80789

39.529.52014.51529.5207101018722.511.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتدرٌه عبدالحمٌد محمد السٌد80790

38.529.5191514.529.519.57.5101018824200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاترؤى هشام محمد عبدالفتاح80791

35.526.516.51410.524.51671010168.521.75150000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاترحٌل ولٌد فوزى عبدالحفٌظ80792

362918.514.512.52717.561010188.521170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاترضوى عادل محمد محمد80793

33.53018.51511.526.5176101018922.518.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاترغده ممدوح عبدالحمٌد عبدالواحد80794

33.529.517.514.512.527185.5101016823.5160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتروان اشرف سعٌد محمد80795

31.5251214142815.55101017721.75110000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتروان حسٌن احمد حسٌن80796

32.528.51913132617.56101016820.2516.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتروان هانى محمد احمد80797

34.530191314.527.517.57.5101012822.7518.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاترٌم بدوى عامر الحسٌن80798

37.530201514.529.519.58.5101017824.75200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتساره عصام محمد رشاد80799

353019.5141529198101020624.5150000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتساندى اسامه كمال وٌصا80800

39.529.5201515301910101019824.2519.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتسعاد محمد صالح الدٌن توفٌق80801

33.52819.514.514.52915610101982213.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتسلسبٌل احمد محمد حنفى80802

2726.51513.51326.5126101014820.75170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتسلمى صالح احمد صالح80803

36302015153018.58.5101016824160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتسلمى محمد على سٌد80804

32.52314.513102315.54.5101014820.75100000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتسلمى هشام ابوالسعود عبدالحلٌم80805

34.528.52014.514.529176.51010177.522170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتسما مجدى الشحات عبدالرؤوف80806

39.53019.514.51529.520101010188.524.5200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتسما محمود صالح الدٌن توفٌق80807

34.528.516.513.514.528154.5101014621.25180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتشمس ولٌد احمد محمد80808

36281814.514.52918.56101018721.5190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتفاطمه الزهراء عصمت عبدالمنصف على80809

33.52918.51313.526.517.56.51010148.522.25190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتفاطمه عدنان عبدالرازق على80810

32.53018.51313.526.515.55.51010138.522160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتفرح احمد حسٌن على80811

3124.5181514.529.515.55.51010127.521.5170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتفرٌده حسٌن محمود متولى80812

32.5291915153015.55.5101020823.25180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتفٌرونٌكا هانى فاٌز راغب80813

33.528.519.514.51529.5196101018722160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمرٌم احمد االباصرى سالم80814

28.525.51113.51023.5134.51010157.522.5100000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمرٌم احمد مدبولى السٌد80815

3629141282014.52.5101018820.75120000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمرٌم السٌد ابراهٌم السٌد80816

36.529.518.51514.529.5175101017924170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمرٌم شرٌف طلعت عبدالفتاح80817

393020151530209.51010198.524.5190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمرٌم طارق فاروق قمر الدوله80818

3729.520151530176.51010187.523.25190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمرٌم عادل على محمد80819

37.5301914.51428.5195.5101019824180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمرٌم ماجد مكرم عزٌز80820

2922.51410515741010157.512.5100000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمرٌم محمد ابراهٌم الشعشاعى80821

35.52810.51211.523.514.55.51010147.517.75170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمنار امٌر ابراهٌم محمد80822

39.53019.514.51529.5186.51010177.524170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمنه هللا اسامه عاطف السٌد80823

35.527.514.513.511.525184.51010168.522.75160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمنه هللا اشرف كمال عبدالواحد80824

3429.51913.514.52818.57.51010197.52418.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمنه هللا محمد على محمد80825

39.530201515302010101020925190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمى اكرم محمد محمود80826

3428181414.528.517.5410101992216.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمٌرنا نبٌل سالمه نجٌب80827

3629181515301831010199.520.75150000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتندى ولٌد جوده على80828

3829201515301961010198.522.514.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتنور سمٌر محمود عبدالفضٌل80829

3729.517.514.51327.519.551010198.523.75160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتنور نبٌل عبدالرؤوف محمد80830

35.529.518.514.51125.5195.5101018922.25150000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتنورا ابوبكر عبدالمنعم رمضان80831

34.528141513.528.516.52101016818.25100000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتنورا اٌمن كمال ابراهٌم 80832

2828.512.51210.522.5132.5101015719.5120000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتنورا وائل محمد محمد محمد80833

35.529.515.5151429173101019622.25160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتنورهان محمد محمود احمد80834

363019.51492313.53.5101020822.5190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتنٌره نور الدٌن صابر على80835

3829.519.515153018.541010208.521.5190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتٌارا السٌد على محمد80836



39.5301915153018.581010209.524190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتٌاسمٌن عصام محمود السٌد80837

3930201515302091010179.524.5190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتٌاسمٌن عمر عبدالعزٌز عبدالواسع80838

36.528201513.528.5161.5101019821190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتابراهٌم اشرف محمد احمد80839

37.53019151530207101020924.25170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد خالد محمد فهٌم80840

3730201515302081010209.523.2518.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد سعٌد عبدالوهاب عبداللطٌف80841

3525.51914.51327.51441010208.512.2517.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد شرٌف صالح اسماعٌل80842

393020151530209.51010189.524.5200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد طارق فاروق قمر الدولة80843

392920151530183.5101020922.7519.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد طارق محمد محمد80844

38.5302015153019.541010208.520.519.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد عادل محروس محمود80845

36.529191514.529.517.501010209.520.75200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد عاطف احمد كامل80846

34.528191511261521010196.519.5190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد عاطف فرٌد عبدالحٌم80847

35.529191512.527.5164101019922180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد ماهر فتحى الزكى80848

39.53019.515153019.5101010209.524.5200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد محمد محمود عبدالرحٌم80849

343018.513.51225.5166101019822.515.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد محمود محمد حسٌن80850

36.53018.514.51529.5188101019823.25170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد محمود مصطفى محمد80851

2818.511.565117.51.5101019718120000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد ممدوح محمود جاد السٌد80852

27.529.512.511.51021.510.50.5101018822120000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد ناجى بدٌر عطا 80853

38.53016.5141529181.5101019823.75170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد وحٌد فتحى ابوالفتوح80854

37.5291913.51528.5187.5101020823.517.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد وسام عبده احمد80855

3027.512.510.59.520155.5101020821150000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاحمد ولٌد احمد عبدالستار80856

3428.51514.514.529188.5101020821.75140000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاسالم سعٌد شعبان حجاج80857

25.525991221146101019821.75180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاسالم عبدالسالم فرج عبدالسالم80858

28284.56.510.51790101019921.75200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتاسماعٌل هشام محمد حافظ80859

3027.5119.5817.5144.5101014823.517.750000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتباسم ٌوسف واصف فاضل80860

3830191514.529.5187101020824.5200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتجوناثانا عصام صادق بخٌت80861

32.526.5151413.527.517.54101020820.75200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتحسام الدٌن سٌد عٌد توفٌق80862

37.530201515302010101016824.75200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتحسام محمد الهادى صبحى الجوهرى80863

34.529.51714.51226.514.52.5101017822.25200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتزٌاد حسام ابراهٌم هاشم80864

26254121224132101015714.7519.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتزٌاد طارق احمد ٌوسف80865

29.528.5998.517.5131.5101016623.513.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتساهر عواد على عبدالعزٌز80866

25.5268.56.55.51213.5510101782117.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعبدالرحمن احمد اٌهاب محمد80867

35.5291714.51428.51851010208.523160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعبدالرحمن احمد محمد خٌرى80868

39302014.51529.519.58101020724200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعبدالرحمن اشرف السٌد السٌد80869

26.526.5109.5817.59.541010197.521.75200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعبدالرحمن اشرف عبدالرحمن محمد80870

2417.510.5891761.5101019614.75160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعبدالرحمن رافت محمد على80871

30.527.516.513142716.54101018822190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعبدالرحمن محمد محمود على80872

27.526.51168.514.593.5101017820.5180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعبدهللا احمد عبدهللا احمد80873

29.52610.52.54.5710.52.5101019819.7514.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعلى مصطفى سعد منصور80874

26.51712.595.514.511.52101012716.5120000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعمر خالد محمد محمد80875

33251811.58.52016.53101017623.5160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعمر رائد محمود محمد80876

36.529.517.511.51122.5195101016719.514.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعمر صالح عاطف صالح80877

3929.51613.511.52518.51101017.5822.75130000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعمر عادل عرفه اسماعٌل80878

3728.517.514.513.52817.55.5101020920140000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعمر ماهر فتحى الزكى80879

3427.5161210.522.5145.51010176.520.25120000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعمر محمد حنفى احمد80880

31.5281812.51325.516.561010177.521.7512.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعمرو اشرف على محمد80881

3326.515.51111.522.5145.5101018721.2515.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعمرو حسن انور غنٌمى80882

35281813112417.54.5101019821.7511.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتعمرو عالء الدٌن انور عبدالعظٌم80883

2619965111021010156.522130000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتفادى عصام وحٌد اسكندر80884

3425109.512.522151.5101097.522.75100000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتفادى فرج سٌد فرج 80885

38.53019.515153019.58.51010208.525200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتفادى مجدى عبدالمقصود محروس80886

37.528.519.5151429178.5101017.5823.75190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتفرٌد اشرف فرٌد طه80887

34.52919.515132815.59101017824.5180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتكرٌم احمد ابراهٌم بٌومى80888

37.526.51914132717.541010186.522.5180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتكرٌم محمود ابراهٌم عبدالغنى80889

34.52817.51113.524.5164.51010176.523.7514.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتكرٌم هانى حسن انٌس80890

3728191415291771010208.521.75180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتكٌرلس مجدى منٌر مسعد80891

2814.59.54489510109617.25100000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمؤمن محمد على ٌوسف80892



36.5291914.51529.5196.5101017823.25180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمازن احمد محمود ابراهٌم80893

37272014.51529.5195.51010178.522.75190000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمازن اٌمن فرحات محمد80894

3525.51914.514.529177101017.5722.75180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمد احمد االباصٌرى سالم80895

35.526.51912112315.57.5101019921.514.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمد امٌن محمد ابراهٌم80896

3227.51614.51428.5185101016.57.518.7517.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمد اٌمن محمد محمد80897

34.528.516.5151530155.5101017722.5150000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمد شرٌف عمر فارس80898

332718.51314.527.513.55101018623100000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمد عبدالحمٌد عبدالجلٌل على80899

37301713.51427.517.55.51010196.523.25180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمد عصام عبده عبدهللا80900

37.5302015142918.58101018824.25200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمد فتحى سروجى ٌوسف80901

29.527.513.58.57.516116101017823.5150000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمد مجدى محمد غٌطانى80902

35.52918.514.512.52717.57101019723.75120000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمد محمود سالم مصطفى80903

322714.513.51528.514.5610101872300000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمد مصطفى احمد عبدالرحمن80904

31.525.515.59112012.56101018722.75120000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمد هشام فؤاد محمود80905

33.53015.51511.526.5176.5101018824.25160000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمحمود شرٌف محمد شكرى80906

36.527.516.512.5921.59.551010167.521.515.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمروان اسامه عبدالحكم البوهى80907

34.523.518.513.51427.59.55.5101015718.25100000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمروان محمد عبدالحمٌد الحامدى80908

3629.52012.514.52715.571010185.524.5200000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمصطفى عبدالوهاب لبٌب احمد80909

383019.51514.529.516.57101018823.5140000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتمصطفى عز الدٌن مصطفى احمد80910

39.53019.5151530186101018625170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتنٌازى السٌد نصر احمد80911

20.5281410.51323.5135.5101018818.2517.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتهشام محمد النبوى عبدالفتاح80912

403019.51514.529.5196101018823.75180000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتهشام هانى محمد الهادى80913

34.528.519.51314.527.516.56101015721.517.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتولٌد صالح محمد على80914

33.52817.51314.527.515.55.5101014816.75170000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتٌوسف احمد طلبه احمد80915

332915.51214.526.512.55101016720.517.50000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتٌوسف اشرف احمد السٌد80916

33.527.512.51314.527.5105.5101015714130000مهربان علٌٌفا الرسمٌة لغاتٌوسف اٌمن عبدالمولى السٌد80917

31291314.512.52712.51.59914722.5140000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتاحالم عمر حاتم عمر80918

282891112.523.5111.59912819.560000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتتقى حسٌن عبدالحمٌد احمد80919

37.52916.515153017.53991472016.50000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتروان عباس ابراهٌم عبدهللا80920

39.530171515301889919822200000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتزٌنب اشرف محمد عبدالعظٌم80921

33.53014.513.514.528188.59918822190000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتساره اٌمن سمٌر مصطفى80922

373016.515153018.58.59920922.5190000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتساندرا ناجى ادورت مٌخائٌل80923

3124.58.55.58.51411.52.599156.515140000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتسلسبٌل احمد محمد احمد80924

2621.55.54.58.51310299868.512.50000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتسها سعٌد سعٌد محمد80925

29.52613.514.514.5291749915816190000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتشاهٌناز احمد محمد عبداللطٌف80926

3229151414.528.5174.59916820.5180000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتشهد ابوضٌف فاروق ابوضٌف80927

322717.512.51224.516.5599178.518.5150000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتلٌندا ماهر مصطفى محمد80928

34.52811.513.513.527111.59917817.5140000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمشٌره السٌد حسٌن السٌد80929

3327.5151514.529.51649913716130000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتملك محمد بٌومى شحاته80930

3428.515.51413.527.51539918821.5200000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمٌار محمد نجٌب محمد80931

3428.515.515153018.54.59917821.5120000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتندى مصطفى عبدالعزٌز شرٌف80932

32.527.518.513152813.55.59918819.5140000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتنهى محمد عبدالرؤوف بٌومى80933

35.5291914152915.53.59917922140000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتهدٌر محمد فكرى محمد80934

31.52915.5131427145.59918820.5190000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتهدٌر ولٌد السٌد مصطفى80935

31.5271611.511.52316.52.59918815.513.50000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتٌثرب سامر السٌد سلٌمان80936

27.525.515.51211.523.517.54.59918621180000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتاحمد اٌمن سمٌر مصطفى80937

26.521.513.56915136.5991681780000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتاحمد بهاء الدٌن بدري بسطاوى80938

35.52917.513.51528.51789917716110000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتاحمد رضا عبدالموجود السٌد80939

30.5291713142714.599918719140000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتاحمد عصام حسن محمد80940

362918.515153018.5999187.524170000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتاسالم محمد محمود عبدالرحمن80941

21256.5613.519.53.5899167.59120000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتالرضوان محمد لبٌب عبدالخالق80942

2728.58.51213.525.510.589916715150000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتانطون ناصر لطٌف كامل80943

2826.514612.518.515.589916721.5160000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتحسن هشام حسن على80944

36.53019.515153019.5109920823.5180000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتدٌفٌد نادر جرجس عازر80945

29261311.513.5251079912513170000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتزٌاد حسنٌن عبدالعزٌز سٌد80946

38.527.5201514.529.519.59.59918822.5190000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتصالح الدٌن السٌد عبدالخالق السٌد80947

33.524.51510.513.524116.59913611130000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتعبدالحكٌم عصام السٌد على80948



35.52717.514.51428.518.56.599177.519.5200000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتعبدالرحمن محمد على احمد80949

36.526188.514.5231869917718.5170000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتعبدالرحمن ممدوح محمد عبدالرازق80950

27.5182.5109.519.556991461190000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتعلى محمد سٌد عبدالحكٌم80951

26.514.546111775.5991369.5120000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتعمر خالد مصطفى خلٌل80952

37.525.515.51510.525.514.579918617180000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتعمر عبدالكرٌم محمد80953

23.524.54.511.5718.51069919722150000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتعمر محمد حسٌن سعٌد80954

31.521.5116.59.51610.57.59916610120000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتعمر هانى سامى محمود80955

3929.52015153019.59.59920823200000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتفادى جرجس بنٌامٌن خلٌل80956

36.528.516.515153017.59.59920716.5180000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتكٌرلس مجدى مكرم عازر80957

31.527.51712.51325.51169920719.5160000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمؤمن سامى محمد عبدالحمٌد80958

38302014.51529.5197.59920822200000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمارٌو جرجس كمال خلٌل80959

38.52919.513.514.52816.56.59920822.5150000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمحمد اسامه رجب عبدالتواب80960

32.5295913.522.513.539916717120000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمحمد اٌمن محمد سامى80961

38.52919.515153018.579920822.5130000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمحمد حسام الدٌن طه عبدالعزٌز80962

27.520117916879920812110000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمحمد خالد سعد عثمان80963

32198.577.514.57.54.59918612130000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمحمد عادل محمد جوده80964

37.528.516.51214.526.5166.59920822130000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمحمد محمود مصطفى على80965

38.5292014.51428.518.579920724.5200000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمحمد ٌاسر محمد السٌد80966

37.528.5191413.527.518.579919819150000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمحمود محمد محمود عبدالباقى80967

37.529.517.51412.526.5196.59917819.5160000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمصطفى محمد مصطفى محمد80968

30.513.513.5611.517.58.54.599178.512150000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتمصطفى ٌاسر عفٌفً فٌصل80969

36.52918.514.51428.51769920819100000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتٌوسف مجدى محمود محمد80970

34.52214.512112311.55.59920616110000أبو بكر الصدٌق الرسمٌة لغاتٌوسف مدحت حسن حسنٌن80971

33.528.51814.513.52816.56.5101017819150000الصفوة الخاصة لغاتدنٌا احمد على عبدالمجٌد80972

28.53015.515142915.56101019813130000الصفوة الخاصة لغاتصفاء زٌاد عبدالمنعم حسٌن80973

373019.51514.529.5187101018823170000الصفوة الخاصة لغاتعائشه نادر مصطفى سعٌد80974

332916.51514.529.5176.5101017914120000الصفوة الخاصة لغاتملك ناصر ٌونس ٌونس80975

3829.5201514.529.5196.5101019821180000الصفوة الخاصة لغاتحسام احمد عبدهللا محمد80976

3829.519.5151429185.5101020816190000الصفوة الخاصة لغاتزٌاد اشرف محمود دٌاب80977

36.529.52015142918.57101020819200000الصفوة الخاصة لغاتعبدالرحمن محمد عماد الدٌن مصطفى80978

3227181513.528.512.55.5101013514170000الصفوة الخاصة لغاتعبدالرحمن محمود عبدالمجٌد محمود80979

35.528.519.51514.529.519.56.5101018822140000الصفوة الخاصة لغاتعمر اٌمن اٌوب عبدالشافى80980

38.530191514.529.516.57101018924180000الصفوة الخاصة لغاتكرٌم محمد فتحى محمود80981

393018.5151530208101019924190000الصفوة الخاصة لغاتكرٌم هشام محمد محمد80982

3429.518151530197101020722160000الصفوة الخاصة لغاتمحمد اشرف متولى عبدالرحمن80983

33.526.517.5151530177101015718150000الصفوة الخاصة لغاتمحمد محمد السٌد عبدالعزٌز80984

33.5261615132815.57101015715150000الصفوة الخاصة لغاتمهاب محمد فوزى محمد80985

3628181514.529.518.54101018715160000الصفوة الخاصة لغاتٌوسف مجدى حلمى محمد80986

0000غغغغ1010غغ0غغغغغمودرن أفٌنٌو الخاصة لغاتساره عمرو حسن نصار80987

35.53019151530196.5101020822190000مودرن أفٌنٌو الخاصة لغاتمنى محمد محمد المصٌلحى80988

3830191514.529.515510101672315.50000مودرن أفٌنٌو الخاصة لغاتهاٌدى محمد لطفى محمد80989

34.522.51510.51121.513.55.5101019820.518.50000مودرن أفٌنٌو الخاصة لغاتاٌاد وائل عبداللطٌف عبدالرحٌم80990

28.52510.510.55.516135.5101018718.5130000مودرن أفٌنٌو الخاصة لغاتعبدالرحمن محمد عبدالرحٌم غنٌم80991

35.53014.514.51529.517.56101020820.5130000مودرن أفٌنٌو الخاصة لغاتمصطفى احمد مصطفى احمد80992

31281614.51327.516.52.5101019618.513.50000مودرن أفٌنٌو الخاصة لغاتٌوسف محمد الطاهر عبدالوهاب80993

39161614152917.561010198000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةاٌمان سالمه عبدالحمٌد عبداللطٌف80994

24.5511.583111151010187000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةاٌه ولٌد مطر اسماعٌل80995

372516.51314.527.513.581010208000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةبسنت محسن حمزه على80996

3416.51413.51326.512.58.51010157000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةحبٌبه طارق محمد محمود80997

34.52817.51514.529.5188.51010208000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةحبٌبه محمد عادل سٌد80998

3428.51914.51529.5169.51010208000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةرحمه فرج سٌد محمد حسانٌن80999

302714151530109.51010208000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةرفٌده اٌهاب حسنى عٌسى81000

37281715132818.5810102010000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةرنا عمادالدٌن غازى السٌد81001

32.52215.513122510.591010208.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةروان محمود محمد محمد81002

2821.517.510.57.518127.51010187.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةروٌدا رمضان همام متولى81003

3017.5131071711.551010207000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةسارا احمد على احمد81004



362518.514.51125.515.571010198000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةسهٌله ٌاسر طه سٌد81005

35251614.51226.5155.51010177.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةعائشه ولٌد عٌسى احمد81006

19.55.57.512.58.5213.56.51010157.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةعبٌر صبرى عبدالحمٌد شحاته81007

2512.5813922861010197000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةعال وجدى محمد خلٌل81008

30.5107.51011218.58.51010197.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةفاطمه احمد حسنى محمد81009

33.526.516.515142918.591010207.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةفاطمه الزهراء محمد صبحى رجب81010

3421.51615132815.58.51010207.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةفاطمه عادل حسن منصور81011

2816.510149.523.511.57.51010205000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةفرحه عمرو ابراهٌم محمد81012

2625.510.5139229.591010187.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةهاجر احمد ابراهٌم عبدهللا81013

3618.51715112611.571010176.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةاحمد خالد ابوالفتوح الشافعى81014

33.518.51815112611.571010187.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةاحمد سمٌر قرنى محمود81015

28101511.51122.565.51010176.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةاحمد محمد احمد ماهر81016

29.518151411.525.510.561010177000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةاحمد محمد سٌد فرج81017

248.54.586.514.512.531010115.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةاسالم اسامه احمد ماهر81018

3522.513.514.51529.51451010155.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةاسماعٌل عالءالدٌن فاروق محمد81019

15.56.5451641.5101095.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةالمعتصم باهلل حسن عبدهللا محمد81020

23.510852.57.581.51010107000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةحاتم اٌمن ابراهٌم محمد81021

29.5117.544.58.51011010145.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةعادل محمد عبدالحمٌد البكرى81022

27.510.58.586.514.510.52.51010115.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةعبدالسالم رمضان عبدالسالم على81023

20.57.56.5981761.51010107.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةعلى محمد على عبدالعال81024

32228.5128201331010146.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةعمر احمد محمد البغدادى81025

31.51112861481.51010137000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةمحمد حلمى اسماعٌل عبود81026

3620.516.514.51428.5133.51010167000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةمحمد خالد مهدى ابوالهدى81027

36.5271814.51428.518.53.51010177000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةمحمد مجدى محمد عبدالحق81028

28911.55.53.591321010177.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةٌوسف احمد محمد احمد81029

33.530128513122.51010187.5000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةٌوسف حامد مهدى محمد81030

372215149231751010199000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةٌوسف سٌد فكرى عبدالرحمن81031

2919.51511.511.523144.51010197000000منارة طاهر أبو زٌد اإلسالمٌة الخاصةٌوسف عصام محمد صبحى81032

35.528.519.5151530188.51010197000000كلٌوباترا الخاصة عربىاسراء حامد السٌد حسن81033

332716.514.51428.5165.51010187000000كلٌوباترا الخاصة عربىالهام خلدون محمد عادل عقاد81034

33.5251514.513.52815.54.51010187.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىرانا محمد جابر محمد81035

352112149.523.516.53.51010207.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىروان عبدهللا محمود عبدهللا81036

37.52919151530175.51010197.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىرٌم جمال عبدالكرٌم حسن81037

28.5106.588168.501010155.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىساندرا رضا وٌصا جرجس81038

3829171513281861010167.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىساندى ٌاسر حسٌن منصور81039

373016.514.51428.518.561010177000000كلٌوباترا الخاصة عربىسمٌه سالم محمد على81040

37.528.519151429186.51010197.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىفاطمه زكى محمد صالح81041

37.520.5181413.527.514.57.51010187000000كلٌوباترا الخاصة عربىفرح ٌحٌى راشد احمد81042

36.528.51815153018.57.51010207.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىفٌبى فارس شنوده جرجس81043

3930201515301991010207.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىمرٌم محمد سعٌد محمد81044

37.527.51814.514.52919.561010187.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىمنه اسامه محمود احمد81045

39.5302014.51529.519.58.51010207.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىنور حسام قطب عبدالفتاح81046

393019.51514.529.520101010208000000كلٌوباترا الخاصة عربىنوران عصام سٌد سالم81047

39.53019.515153019.5101010209000000كلٌوباترا الخاصة عربىنورهان عماد حمدى عٌسى81048

33.51211.58.59.51880.51010207.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىٌارا خالد جمعه ابراهٌم81049

37.53015151530197.51010188.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىٌمنى عاطف عبدالمنعم عبدالفتاح81050

33251212.510.5231311010138000000كلٌوباترا الخاصة عربىٌمنى عماد محمد احمد81051

29.52212138.521.51611010156.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىاحمد محمد صالح عزالدٌن81052

26.521.514123.515.512.511010126000000كلٌوباترا الخاصة عربىاحمد نصر احمد سالمه81053

31.524.513.5135.518.512.511010186000000كلٌوباترا الخاصة عربىامٌر بخٌت شكرى مجلع81054

38.5282015153020101010188000000كلٌوباترا الخاصة عربىباسل احمد محمد عبدالفتاح81055

32.52017149.523.515.53.51010167000000كلٌوباترا الخاصة عربىبوال مجدى زاخر شاكر81056

3520.519.51382113.53.51010146000000كلٌوباترا الخاصة عربىحسام محمد جمعه السعٌد81057

36.53019.514.514.52917.57.51010186000000كلٌوباترا الخاصة عربىحمدى محمود حمدى حسٌن81058

37.525.51912.5820.518.54.51010116000000كلٌوباترا الخاصة عربىزٌاد محمود محمد االمٌر81059

3719.517.512.58.52117.531010136000000كلٌوباترا الخاصة عربىسٌف الدٌن محمد محمد ابراهٌم81060



38.526.519.51514.529.518.531010166.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىسٌف الدٌن محمد ٌوسف محمد81061

3622.51699.518.51511010158.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىعبدالرحمن حسان سردار81062

362817.510.59.5201511010157.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىعبدالرحمن نجاح طلعت محمد81063

3518.51511.51223.5160.51010169.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىعلى عبدو على سٌد حسٌن81064

33.53013.512.59.52217.53.51010149000000كلٌوباترا الخاصة عربىعمار ابراهٌم محمد عبدالهادى81065

3629.516.514.51428.519.521010188000000كلٌوباترا الخاصة عربىعمار ٌاسر محمد عبدالفتاح81066

3826.519139.522.517.521010167.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىعمر وائل عٌد عالم81067

3827.51813.510.52416.521010147.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىعمر وحٌد عرابى مدبولى81068

33.52513.510.51222.515.54.51010158000000كلٌوباترا الخاصة عربىعمرو احمد محمد احمد81069

34.527.519141428165.51010157000000كلٌوباترا الخاصة عربىكرٌم عالء الدٌن محى الدٌن ابراهٌم81070

38.52919.51514.529.518.57.51010198000000كلٌوباترا الخاصة عربىكٌرلس جمال فؤاد مسعد81071

38.526.520151530184.51010168.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىمؤمن التهامى ربٌع اسماعٌل81072

3829.518159.524.518.53.51010167000000كلٌوباترا الخاصة عربىمازن احمد محمد مصطفى 81073

3214.5138.55.51411.51.51010147000000كلٌوباترا الخاصة عربىماٌكل اٌمن جرجس بهجت81074

3723.51612.58.52115.51.51010166000000كلٌوباترا الخاصة عربىمحمد ابراهٌم محمود عبدالعال81075

3320.513.514.58.52312.511010197000000كلٌوباترا الخاصة عربىمحمد اسماعٌل محمد حسن81076

26.513.51611.5920.5120.51010196000000كلٌوباترا الخاصة عربىمحمد سامى محمد مصطفى81077

30.523.513.5115.516.51301010187.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىمحمد عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز81078

33.52514.58.59.518131.51010168000000كلٌوباترا الخاصة عربىمحمد ممدوح عبدالرؤوف عبداللطٌف81079

32.523.5147613111.51010188000000كلٌوباترا الخاصة عربىمحمود محمد عبدالحفٌظ محمود81080

3729.52014.51327.51941010178000000كلٌوباترا الخاصة عربىمهند شرٌف حامد عبده81081

3422.597.5310.514.501010147000000كلٌوباترا الخاصة عربىمٌنا رفعت اسحاق شحاته81082

3729.517119.520.5170.51010167.5000000كلٌوباترا الخاصة عربىٌحٌى عبدالجلٌل فؤاد عبدالصمد81083

3730201411.525.518.54.51010187000000كلٌوباترا الخاصة عربىٌوسف احمد ابراهٌم الدسوقى81084

000000غغ1010غغ0غغغغغكلٌوباترا الخاصة عربىٌوسف احمد محمد عبدالمنعم81085

38.53020151530185.51010197000000كلٌوباترا الخاصة عربىٌوسف خالد السٌد السعٌد81086

000000001010180000000النٌل المصرٌة الدولٌةانجى محمد حسام اسماعٌل81087

000000001010180000000النٌل المصرٌة الدولٌةدورٌس سامى حلمى نصر81088

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةروان اشرف ابراهٌم حامد81089

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةرٌم مصطفى محمد الصادى81090

000000001010180000000النٌل المصرٌة الدولٌةزٌنه شاكر زكى هالل81091

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةساره عبدالمقصود محمد عبدالمقصود81092

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةساره هشام عبدالرحمن هلٌل81093

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةسراء ولٌد حلمى الهادى 81094

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةسلمى احمد محمود عطا هللا81095

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةسلمى خالد خلٌل ابراهٌم81096

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةعلٌاء عصام الدٌن عبدالعزٌز ابراهٌم81097

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةفاطمه احمد محمد طرخان81098

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةفرح اشرف محمود محمد81099

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةفرٌده هشام محمد الحضرى81100

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةمرٌم حسام محٌى الدٌن موسى موسى81101

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةمرٌم خالد ابراهٌم سٌد احمد81102

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةمرٌم محمد ابراهٌم جالل81103

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةملك رشا تاج عبدالرحٌم محمود81104

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةمٌار محمد فرج دوبال81105

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةندى محمد محمد عبده81106

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةنوران محمد عبدالمنعم محمد81107

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةنٌره احمد محمد محمد81108

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةهاٌدى عادل محمد سامى81109

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةهنا اشرف عبدالسالم احمد81110

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةٌارا مسعد حسٌن على 81111

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةٌمنى محمود مصطفى محمود81112

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةاحمد رامى فتحى عطوه81113

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةاحمد رجب حسن سٌد81114

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةاحمد عادل محمد عبداللطٌف 81115

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةاحمد عثمان فهمى شتٌوى81116



000000001010170000000النٌل المصرٌة الدولٌةاحمد على احمد الصدٌق81117

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةاحمد هانى محمد الجٌزاوى81118

000000001010180000000النٌل المصرٌة الدولٌةاسر عالء الدٌن عبده عبدالرحمن81119

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةاٌاد هٌثم عبدالمنعم عبدالعاطى81120

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةحازم خالد عبدالفتاح حسن81121

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةحسٌن عالء عبدالمنعم محمد81122

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةزٌاد ولٌد احمد حسنى 81123

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةسٌف محمد صالح الدٌن محمد81124

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةعبدالرحمن منور محمد منور81125

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةعبدالرحمن ٌاسر عبدالرحمن السٌد81126

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةعبدهللا حاتم عبدالرحمن المدنى81127

000000001010200000000النٌل المصرٌة الدولٌةعمر احمد ابراهٌم عبدالجواد81128

000000001010170000000النٌل المصرٌة الدولٌةعمر هانى احمد محمود81129

000000001010150000000النٌل المصرٌة الدولٌةعمر ولٌد محمد احمد81130

000000001010160000000النٌل المصرٌة الدولٌةكرٌم طارق احمد بٌومى 81131

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةمحمد احمد بدر احمد81132

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةمحمد اشرف محمد على 81133

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةمحمد عالء السٌد محمد81134

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةهشام محمد صالح السحار81135

000000001010190000000النٌل المصرٌة الدولٌةٌوسف جمال فهمى احمد81136

000000001010180000000النٌل المصرٌة الدولٌةٌوسف حاتم عبدالمنعم محمد 81137

35.5212014.51327.512.56.51010198.525200000منارة البٌان الخاصة لغاتاسراء مصطفً حسن عالم81138

3529.518.5710.517.5115101019725200000منارة البٌان الخاصة لغاترحمه عارف رمضان منٌس81139

3628.52014.512.52716.56.51010188.525200000منارة البٌان الخاصة لغاترنا رجب فتح الباب عبدهللا81140

35.52818.514.513.528155.5101019825200000منارة البٌان الخاصة لغاتزٌنب عصام عبدالحلٌم مصطفً 81141

38.528.517.515142919.58.5101020925200000منارة البٌان الخاصة لغاتسلمى احمد اسماعٌل عبدالحمٌد81142

2927.518.512.51426.515.571010198.525200000منارة البٌان الخاصة لغاتسلمى حسٌن علً حسن 81143

3326.512.514142811.57101019825200000منارة البٌان الخاصة لغاتسلمى مجدي الشحات حسٌن 81144

36.52819.514.513.52817.56101020925200000منارة البٌان الخاصة لغاتسلمى ممدوح احمد محسن81145

392919.51512.527.517.57.51010198.525200000منارة البٌان الخاصة لغاتلٌان احمد احمد رجب81146

10.5272.55.55.511601010159.525200000منارة البٌان الخاصة لغاتمروه اسامه محمد عبدالرحمن81147

3929.52015142918.581010198.525200000منارة البٌان الخاصة لغاتمرٌم احمد محمد حماد السٌد 81148

372919.513132616.571010198.525200000منارة البٌان الخاصة لغاتندى ٌاسر محمد شرٌف81149

3426199.51423.514.561010176.525200000منارة البٌان الخاصة لغاتنرمٌن عبدهللا ٌونس زٌدان81150

33.525.518.514.51529.512.57.5101019823190000منارة البٌان الخاصة لغاتهٌام اشرف محمد كمال محمد81151

393020151530199.5101018925200000منارة البٌان الخاصة لغاتاحمد خالد عبدهللا احمد81152

383019.51511.526.5189.51010187.525200000منارة البٌان الخاصة لغاتاحمد محمد شعبان الطوٌل81153

362720151429189101019825200000منارة البٌان الخاصة لغاتاحمد محمد عبدالحمٌد موسى81154

3826.51814.513.528198.51010197.525200000منارة البٌان الخاصة لغاتاحمد محمود سعٌد حسب هللا 81155

39302015153019.59.51010195.525200000منارة البٌان الخاصة لغاتسٌف وجدي عبدربه محمد81156

3626.52014.51125.516.58.5101019725200000منارة البٌان الخاصة لغاتعبدالرحمن عالء عبدالمنعم عبدالرحمن81157

362520151429168101016525200000منارة البٌان الخاصة لغاتعبدهللا رضا احمد محمود81158

3727.51915142918.58101019525200000منارة البٌان الخاصة لغاتعبدهللا سعٌد ابراهٌم عٌد81159

33.52918149.523.5177.5101018524200000منارة البٌان الخاصة لغاتعزت محمد عزت محمد 81160

37.530201514.529.5198101019525200000منارة البٌان الخاصة لغاتعمر خالد عزازي حسٌن 81161

3325171514.529.5157.5101016524200000منارة البٌان الخاصة لغاتعمر مجدي محمود عبدهللا81162

372919.51515301871010197.525200000منارة البٌان الخاصة لغاتكرٌم خٌري عبدالفتاح علً 81163

38.52918.515153018.58101017825200000منارة البٌان الخاصة لغاتمحمد ابو بكر حسن سنوس81164ً

34.52919151429197.51010135.515160000منارة البٌان الخاصة لغاتمحمد صفوت سٌد محمود81165

39.5302015153019.58.51010206.524200000منارة البٌان الخاصة لغاتمحمود مجدي محمود ذك81166ً

2414.51413112411.56.510108520200000منارة البٌان الخاصة لغاتٌوسف عصام محمد احمد81167

3019.512.51112.523.515.54101098000000منارة البٌان الخاصة عربىاسماء فتحً عثمان عبدالرحمن81168

28.5201614.51428.51671010169000000منارة البٌان الخاصة عربىاشرقت نصر محمد محمد81169

351617.514.51428.5147.5101079000000منارة البٌان الخاصة عربىاٌناس هواري عبدالتواب عبدهللا81170

3415.5141512.527.511.551010149.5000000منارة البٌان الخاصة عربىاٌه ابراهٌم محمد ابراهٌم81171

34.519.518.512.51224.514.551010168.5000000منارة البٌان الخاصة عربىبسمله ضٌاء الدٌن خٌري خلٌل81172



27.51316129219.531010138000000منارة البٌان الخاصة عربىدهب جمال رمضان حسن81173

36301815142914.58.51010199000000منارة البٌان الخاصة عربىرنا ٌاسر هشام ٌوسف81174

38.528.519.51514.529.5207.510101810000000منارة البٌان الخاصة عربىروان مجدي عبدالفتاح علً 81175

3419.518.51514291581010207000000منارة البٌان الخاصة عربىشٌماء منٌر كامل محمد 81176

37.5302015153019.55.51010207000000منارة البٌان الخاصة عربىلبنى عبدالرحمن صالح النواوي81177

36.525.5191514291951010189000000منارة البٌان الخاصة عربىمرٌم السٌد ٌحً محمد 81178

30161514.512.527117.51010167000000منارة البٌان الخاصة عربىمرٌم شرٌف عبدالفتاح عبدالمقصود81179

3625.519.51514.529.515.54.51010195000000منارة البٌان الخاصة عربىندا محمد السٌد حلب81180ً

31.521.516.512.55.51816.55.51010207000000منارة البٌان الخاصة عربىندى جالل علً هدهد81181

26.51210.54.548.5103.51010166000000منارة البٌان الخاصة عربىندى وحٌد قرنً محمود81182

38.529.520151530197.51010207000000منارة البٌان الخاصة عربىنسرٌن جالل عبدهللا محمد81183

3728.519.5151530198.51010207000000منارة البٌان الخاصة عربىنورهان عمرو محمد حسن 81184

2821.517107.517.51451010206000000منارة البٌان الخاصة عربىٌاسمٌن محمد احمد اشرم 81185

3215.51482.510.591.51010148000000منارة البٌان الخاصة عربىاحمد عبدالناصر حسن منصور81186

3017166.58.51512.50.51010168000000منارة البٌان الخاصة عربىاحمد محمد عثمان عبدالرحمن81187

24.5432.51.544.501010164000000منارة البٌان الخاصة عربىاحمد محمود عادل مصطف81188ً

31.52719.51413.527.517.57.51010199000000منارة البٌان الخاصة عربىاحمد ٌاسر احمد ماهر81189

36.523.51913.51326.517.57.51010197000000منارة البٌان الخاصة عربىاٌهاب محمد احمد لبٌب81190

32.5191613.510.52412.51.51010187000000منارة البٌان الخاصة عربىحسام مصطفً محمد سعٌد 81191

35.527.516.564.510.518.521010186000000منارة البٌان الخاصة عربىزٌاد عصام زكً ابراهٌم 81192

32.525.515.51314.527.5165.51010208000000منارة البٌان الخاصة عربىزٌاد ٌونس محمد فكري محمد81193

34.521195.5611.51311010206000000منارة البٌان الخاصة عربىصالح محمد محمد احمد 81194

35.5252014.514.529148.51010209000000منارة البٌان الخاصة عربىعبدالرحمن منٌر كامل محمد81195

3625.51914.51428.518.581010207000000منارة البٌان الخاصة عربىعبدهللا محمد كنان محمد 81196

33.5291412.5719.51671010198000000منارة البٌان الخاصة عربىعمرو خالد محمد عبدالقادر81197

37282014.51529.5196.51010209000000منارة البٌان الخاصة عربىمحمد اشرف ولٌان عبدالاله81198

351918.51061615.571010196000000منارة البٌان الخاصة عربىمحمد جمال مصطفً ولٌان81199

383019.51514291871010207000000منارة البٌان الخاصة عربىمحمد عبدالحافظ محمود عبدالحافظ81200

3829.518.51514.529.5198.51010198000000منارة البٌان الخاصة عربىمحمد محمد عوض عبدالمعط81201ً

35.52118.515122714.53.51010177000000منارة البٌان الخاصة عربىمروان محمود عٌد سلٌمان81202

25.512.5114.51.56103.51010166.5000000منارة البٌان الخاصة عربىمصطفً بشار كمال سلٌمان81203

28.519.51564.510.512.511010156.5000000منارة البٌان الخاصة عربىمصطفً مجدي عبدالستار علً 81204

382919.51515301931010146.5000000منارة البٌان الخاصة عربىمصطفً وائل مصطفً السٌد 81205

27.514.51210.58.5191021010126.5000000منارة البٌان الخاصة عربىهشام محمد مختار محمد81206

311615.511516961010145.5000000منارة البٌان الخاصة عربىٌوسف ولٌد محمود احمد81207

3526.518.51413.527.5185.51010187.5000000نور البٌان الخاصة عربىالشٌماء عصام عبدالحمٌد فرغلى81208

29.524.517.54913123.51010188000000نور البٌان الخاصة عربىامٌره محمد قطب السٌد81209

3428.519.5109.519.51261010188.5000000نور البٌان الخاصة عربىانجى ماهر رفعت عٌاد81210

35221914.514.52919.53.51010187000000نور البٌان الخاصة عربىاٌمان جمال جابر اسماعٌل81211

36.52918.515142919.551010208000000نور البٌان الخاصة عربىاٌمان خالد النبوى السٌد81212

332216.514.5923.515.55.51010198.5000000نور البٌان الخاصة عربىاٌه عبدالرحمن عبدالخالق محمد81213

36.525.51914102414.541010197.5000000نور البٌان الخاصة عربىاٌه محمد حسن بكرى81214

38.529.519.51512.527.51961010178.5000000نور البٌان الخاصة عربىاٌه مصطفى على خالد81215

27.516.51597.516.51441010177.5000000نور البٌان الخاصة عربىبتول نشات مسلم شاكر81216

36.529.51715112616.54.51010188000000نور البٌان الخاصة عربىبسمله حسام ٌحٌى الغنٌمى81217

38.529.5181510.525.51881010187000000نور البٌان الخاصة عربىبسنت سمٌر حسٌن محمود81218

383018.51515301981010188000000نور البٌان الخاصة عربىتسنٌم العزب محمد الملٌجى81219

33.523.518.512132516.541010188000000نور البٌان الخاصة عربىجمٌله بكر حسن احمد81220

38.5281915153017.591010199000000نور البٌان الخاصة عربىحبٌبه هشام عبدالرحمن محمد81221

393020151530209.51010208.5000000نور البٌان الخاصة عربىحنٌن اٌمن احمد احمد81222

27.513165.5510.574.51010177.5000000نور البٌان الخاصة عربىحنٌن محمد عبدالمعبود امٌن81223

39302015153019.59.51010198000000نور البٌان الخاصة عربىخلود احمد حسن سلٌمان81224

3010.518.562.58.51151010188000000نور البٌان الخاصة عربىدنٌا احمد حسن عبدهللا81225

36.52118.513.51225.516.581010199000000نور البٌان الخاصة عربىرحاب طارق عٌد ابراهٌم81226

3722.5191512.527.5188.51010178000000نور البٌان الخاصة عربىرحمه انور عبدالرحمن عبدهللا81227

38.5302014.51529.519.591010209000000نور البٌان الخاصة عربىرحمه طارق على نعٌمى81228



392920151530198.51010208000000نور البٌان الخاصة عربىرحمه محمد عبدالسالم سلٌمان81229

39.529.519.51515301991010198000000نور البٌان الخاصة عربىرضوى ابوالعنٌن احمد احمد81230

35.53019151429188.51010189000000نور البٌان الخاصة عربىرٌم احمد محمد الصغٌر81231

38.521.519.5151328168.51010167000000نور البٌان الخاصة عربىرٌم ناصر سلمان علٌان81232

37.530201514.529.51991010199000000نور البٌان الخاصة عربىساره احمد جمال عبده81233

3726.518.51515301891010207000000نور البٌان الخاصة عربىساره حمدى محمد على81234

37231814.51327.5178.51010187000000نور البٌان الخاصة عربىساره خالد محمود عبدالرحمن81235

33.53018.511415168.51010189000000نور البٌان الخاصة عربىساره شرٌف عبدالحلٌم السٌد81236

35.526.52013.511.52517.58.51010167000000نور البٌان الخاصة عربىسلمى خالد احمد مصطفى81237

32.521.5197.5815.59.58.51010198000000نور البٌان الخاصة عربىسلمى عمرو بشٌر ابراهٌم81238

363018.59.5817.51581010187000000نور البٌان الخاصة عربىسما عالء عبدالمنعم جمعه81239

38.530201515302091010197000000نور البٌان الخاصة عربىسناء عزام عدنان عساف81240

36.526.518.513.51124.51991010198000000نور البٌان الخاصة عربىسهٌله محمد ابراهٌم عبدهللا81241

2717.516101020981010137000000نور البٌان الخاصة عربىسوزان امٌمه جٌم اولوف اندرسون81242

14.513184.512.50.52.5101085.5000000نور البٌان الخاصة عربىشروق عادل عبدالعزٌز محمود81243

3429.517141024186.51010175000000نور البٌان الخاصة عربىصفا معوض فتحى السٌد81244

31.527.51414.51024.515.56.51010186000000نور البٌان الخاصة عربىضحى مجدى فؤاد ابوالٌزٌد81245

32.5231413.58.52213.571010157000000نور البٌان الخاصة عربىفاطمه احمد صالح محمد81246

33.528.51714.51226.51871010167000000نور البٌان الخاصة عربىفرح عصام رٌاض عبدالحفٌظ81247

36.5251314.513.52810.56.51010158000000نور البٌان الخاصة عربىفرح محمد شرٌف فؤاد81248

3628.520151530199.51010186000000نور البٌان الخاصة عربىفٌرونٌكا وائل فاٌق كامل81249

2215.5495.514.5351010166000000نور البٌان الخاصة عربىماهى نور ابراهٌم على مصطفى81250

2814.53.511.5718.510.55.51010168000000نور البٌان الخاصة عربىمروه حسن مروان خان شٌخونى81251

31289129.521.514.55.51010156000000نور البٌان الخاصة عربىمرٌم احمد محمد فرغلى81252

3325.51214.5923.516.561010189000000نور البٌان الخاصة عربىمرٌم حسام الدٌن السٌد مسعود81253

34.52919.5151429198.51010197000000نور البٌان الخاصة عربىمرٌم على احمد على81254

3929.519.51514.529.52081010209.5000000نور البٌان الخاصة عربىمرٌم محمد حمدى صمٌده81255

34.5231714.51125.51961010199.5000000نور البٌان الخاصة عربىمنه هللا احمد ابوالفتوح الهوارى81256

3318.510.584129.56.51010159000000نور البٌان الخاصة عربىمنه هللا صالح عبدالغنى محمد81257

37.52918.51413.527.517.57.51010186.5000000نور البٌان الخاصة عربىمى محمد على عبدالغنى81258

29.51814.59.513.523112.51010207000000نور البٌان الخاصة عربىمٌرنا عبدالعزٌز السٌد نور احمد81259

39.528.519149.523.518.571010187.5000000نور البٌان الخاصة عربىنانسى السٌد عوض الجدامى81260

35.527.513.511.5718.515.571010167.5000000نور البٌان الخاصة عربىنبٌله شحته فاروق امام81261

3625.5181411.525.516.55.51010189.5000000نور البٌان الخاصة عربىندى محمد حسٌن محمد81262

19164.56.51.5833.51010116000000نور البٌان الخاصة عربىهاٌدى اسامه فوزى فؤاد81263

36.52915.51410.524.5178.51010198000000نور البٌان الخاصة عربىهاٌدى صفوت محمد محمد81264

3829201514.529.52091010188.5000000نور البٌان الخاصة عربىهدى احمد عبدالنافع عبدهللا81265

362718.51412.526.51891010199000000نور البٌان الخاصة عربىٌارا محمد عبدالكرٌم محمد81266

35.523.59.513.5518.51961010198000000نور البٌان الخاصة عربىٌاسمٌن احمد محمد حسٌن81267

30.521.513.59.5514.51551010179000000نور البٌان الخاصة عربىٌاسمٌن خٌرى مصطفى ندا81268

37.523.51612.51224.51671010178000000نور البٌان الخاصة عربىٌاسمٌن مصطفى فتحى طنطاوى81269

33197.512.56.51912.54.51010117.5000000نور البٌان الخاصة عربىٌوستٌنا مكرم توفٌق حناوى81270

37.5271813.51427.517.581010207.5000000نور البٌان الخاصة عربىابراهٌم اشرف خمٌس ابراهٌم81271

231436.54.511541010197000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد العربى قطب عطٌه81272

3524.516.51511.526.51781010198000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد جمال محمد عبدالهادى81273

3624.51814.51024.517.551010196.5000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد حاتم محمد ابراهٌم81274

382814.513.511.525183.51010177000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد سعد فاروق عبدالسالم81275

31.524121112231671010167.5000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد عبدالمنعم حراز اسماعٌل81276

3828.517.513132616.571010177.5000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد عماد حسن حبشى81277

2917.5148.55.51412.541010177000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد عمادالدٌن احمد عبدالعال81278

3722201513.528.518.57.51010207000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد مجدى محمد امٌن81279

31108.54.526.57.54.51010126.5000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد محمد اسلم قاسم81280

35.5241412.51325.517.571010136.5000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد محمد السٌد عبدالمنعم81281

26.511631.54.565.51010135.5000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد محمد محمود احمد81282

3319.54.57.5411.57.55.51010187000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد مدحت محمد على81283

35211413.59.52316.54.51010136.5000000نور البٌان الخاصة عربىاحمد نصرالدٌن محمد علٌوه81284



30.517.513.510.57.518165.51010177000000نور البٌان الخاصة عربىاسامه عبدالعظٌم ابراهٌم على81285

38.528.5201514.529.5209.51010209000000نور البٌان الخاصة عربىاسامه محمد ابراهٌم خلٌل81286

36.514.512.56.5713.511.571010136.5000000نور البٌان الخاصة عربىباسم عالء عبدالمنعم عبدالعزٌز81287

38.524.51713.51124.5158.51010165.5000000نور البٌان الخاصة عربىبراء محمد سلٌمان غازى81288

381913.512.59.52210.551010186000000نور البٌان الخاصة عربىبٌتر مجدى النص شنوده81289

362116.51211231261010196.5000000نور البٌان الخاصة عربىبٌشوى دانٌال جورج اٌوب81290

38.52619.51412.526.519.561010196.5000000نور البٌان الخاصة عربىجورج سامى عزت بشرى81291

36.5221914.512.52718.571010168000000نور البٌان الخاصة عربىحاتم اسامه احمد خلٌل81292

3421.515.5151227125.51010145.5000000نور البٌان الخاصة عربىحسن خالد حسن الصفوك81293

34.5201253.58.58.56.51010167.5000000نور البٌان الخاصة عربىحسٌن عاطف فتحى محمد81294

35241714.510.525156.51010197000000نور البٌان الخاصة عربىرشاد احمد رشاد خٌرى81295

317.51274.511.595.51010187.5000000نور البٌان الخاصة عربىزٌاد محمد فتحى ٌاسٌن81296

37.516.5127.5411.5551010177000000نور البٌان الخاصة عربىسٌف الدٌن ٌاسر عبدالمنعم احمد81297

35.52116.599.518.511.561010206000000نور البٌان الخاصة عربىشمس الدٌن محمد شمس الدٌن مصطفى81298

382719.514132717.57.51010207000000نور البٌان الخاصة عربىعبدالرحمن السٌد عبدهللا محمد81299

3928.519.514.513.528197.51010207000000نور البٌان الخاصة عربىعبدالرحمن خالد عبداللطٌف حافظ81300

29954.52.57431010195000000نور البٌان الخاصة عربىعبدالرحمن سلٌمان حسٌن احمد81301

2714131513281631010175.5000000نور البٌان الخاصة عربىعبدالرحمن مصطفى محمد على81302

3627.516.51412.526.518.55.51010198000000نور البٌان الخاصة عربىعبدالقادر احمد عبدالقادر دلول81303

3723.518151429176.51010155000000نور البٌان الخاصة عربىعبدهللا حماده فرج احمد81304

34.512.510.511819941010165.5000000نور البٌان الخاصة عربىعبدهللا عاطف اسماعٌل على81305

37.523.51814.51428.518.56.51010178.5000000نور البٌان الخاصة عربىعبدهللا محمد عوض هللا محمد81306

000000غغ1010غغ0غغغغغنور البٌان الخاصة عربىعلى حسن على حسن81307

34.521.51710.5818.5165.51010189000000نور البٌان الخاصة عربىعلى محمد على توفٌق81308

34.521.515.5118.519.517.55.51010178000000نور البٌان الخاصة عربىعمر جمال احمد عبدالرازق81309

3930201514.529.519.56.51010208000000نور البٌان الخاصة عربىعمر غنٌم محمد محمد81310

36.527.517.51512.527.51861010187.5000000نور البٌان الخاصة عربىعمر محمود خلٌل ابوالسعود81311

3628181514.529.51971010196.5000000نور البٌان الخاصة عربىعمرو اٌمن زٌنهم عبدالمجٌد81312

3226.517.5121022186.51010187000000نور البٌان الخاصة عربىعمرو اٌمن طه محمد81313

2617.51313.59.52314.54.51010196.5000000نور البٌان الخاصة عربىفادى وحٌد فوزى خلٌل81314

28.520158.5513.51351010184000000نور البٌان الخاصة عربىفٌلو باتٌر هانى نبٌل ولٌم81315

331514.512.51325.515.541010156000000نور البٌان الخاصة عربىكرٌم وائل سهراللٌل على81316

35.525111513.528.515.561010208000000نور البٌان الخاصة عربىماٌكل ماجد رفعت عٌاد81317

351115117.518.510.551010199.5000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد احمد ابوبكر احمد81318

3824.5181414.528.519.551010178.5000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد احمد حسن احمد81319

3621.512.514142817.55.51010178000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد احمد عبدالسالم ٌونس81320

29.516.565.55.51112.54.51010147000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد اشرف احمد عبدالرحمن81321

32.519.5161210221771010146.5000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد اكرم محفوظ عٌسوى81322

3928.519.515153019.571010197000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد اٌمن احمد عبدالحمٌد81323

3825.518.51413.527.516.57.51010189000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد خالد محمد شاكر81324

24.5148.52.535.594.51010137.5000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد سامى فرج اسماعٌل81325

34241511.56.518175.51010208.5000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد سامى ٌوسف حسٌن81326

38.522.51713.5821.517.58.51010177.5000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد سمٌر عبدالمنعم سلٌمان81327

36.51510.511.5819.5165.51010178.5000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد صالح حسن عبدالمقصود81328

37.514.5191313.526.5208.51010208.5000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد عصام عبدهللا السٌد81329

39.529.5201514.529.52091010197.5000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد عمرو احمد محمود81330

39.529201514.529.5198.51010189000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد فرٌد خضٌر ابوزٌد81331

34.5191613.513.52715.581010199.5000000نور البٌان الخاصة عربىمحمد مصطفى عٌد حسن81332

3524.51814142817.581010198000000نور البٌان الخاصة عربىمحمود سامى عبدالعزٌز سلطان81333

3926201514.529.51991010198000000نور البٌان الخاصة عربىمحمود مبروك مبروك النجار81334

31.59.56.510.5919.588.51010167.5000000نور البٌان الخاصة عربىمحمود مصطفى محمد محمد81335

3723.516.513.512.5261981010197.5000000نور البٌان الخاصة عربىمصطفى نصرالدٌن عبده عبدالعال81336

21.512.528816761010178000000نور البٌان الخاصة عربىمصطفى ٌاسر مصطفى دالل81337

31.52415128.520.51871010178000000نور البٌان الخاصة عربىهشام ٌاسر السعٌد عبدالعزٌز81338

3327.515.514.514.52917.59.51010207.5000000نور البٌان الخاصة عربىٌوثام عفت ماهر ساوٌرس81339

3518.514.55.5712.5168.51010188000000نور البٌان الخاصة عربىٌوسف احمد حسن محمد81340



39.52820151530209.51010198.5000000نور البٌان الخاصة عربىٌوسف اسامه السٌد محمد81341

35.524.512.51210.522.5168.51010168.5000000نور البٌان الخاصة عربىٌوسف حاتم محمد عبدالمنعم81342

37.521.51914.514.52918.561010178000000نور البٌان الخاصة عربىٌوسف عماد حمدى عبدالعلٌم81343

35.522.51510.5919.5145.51010158.5000000نور البٌان الخاصة عربىٌوسف مجدى جمعه على81344

26.565.533.56.5115.51010149000000نور البٌان الخاصة عربىٌوسف محمد رٌاض عبدالحفٌظ81345

30.517.518.513122517.57.51010147000000نور البٌان الخاصة عربىٌوسف ولٌد رضا سٌداحمد81346

3627.5181414.528.517.54101015823190000الجولف الخاصة لغاتاسماء حسام الدٌن صالح عبدالرحمن81347

37.52819151530189.51010199.525200000الجولف الخاصة لغاتامنٌه احمد سمٌر عبدالحفٌظ81348

2923.511.511.513.52573.5101015914.510.50000الجولف الخاصة لغاتبسمه احمد على احمد على81349

32.5268.51192096.5101012721.511.50000الجولف الخاصة لغاتبسنت ٌاسر منٌر فهمى ثروت جمال الدٌن81350

5.512.500000غ12.511.52483.51010غ21.5غالجولف الخاصة لغاتبورتشك محمد حسن سونمار81351

363019.515153019710101792519.50000الجولف الخاصة لغاتجنه عادل محمد الشرقاوى81352

3529.51614.512.52717.54.510101782317.50000الجولف الخاصة لغاتحنٌن وائل سعد احمد عبدالسالم81353

3325.51613.51225.513.56.51010179.520130000الجولف الخاصة لغاتدٌنا سمٌر عثمان اسماعٌل محمود81354

38.53018.5151530196.51010208.524.519.50000الجولف الخاصة لغاتدٌنا محمود محمد ابوعٌشى محمد81355

36.53017.514.51428.518.551010197.518.5190000الجولف الخاصة لغاتروجٌنا اٌمن بشرى سامى81356

37.5292013.513.52718.561010158.525190000الجولف الخاصة لغاتساندى اشرف موسى محمود81357

383019.515153018.591010198.525200000الجولف الخاصة لغاتسما المصطفى محمد محمد عبدالحلٌم81358

3928191515301861010137.523.5190000الجولف الخاصة لغاتسهٌله محمد عزالدٌن مصطفى سوٌدان81359

352717.51513.528.517.56101017923.5190000الجولف الخاصة لغاتسهٌله محمد على زٌن العابدٌن الوصٌف81360

372917.513.51225.516.54101016924.5200000الجولف الخاصة لغاتسٌلٌن سادات تاكٌن سمرا81361

3825121310.523.511.55101015816.570000الجولف الخاصة لغاتشمس خالد متولى محمد81362

3329.510.5131023163.5101015824.590000الجولف الخاصة لغاتفاطمه عبدالقادر نور81363

36.528.510.513.57.52194.5101019823170000الجولف الخاصة لغاتفرح صفاءالدٌن عبدالرحمن حمدهللا احمد81364

37.529.514.513.51427.515.56.5101011724.519.50000الجولف الخاصة لغاتلمى عالء الدٌن مصطفى مهدى81365

35.5301715153017710101992519.50000الجولف الخاصة لغاتماجى عادل عزت فهمى عطٌه81366

38.53020151530187.5101018924.5190000الجولف الخاصة لغاتمرٌم احمد محمد الطوخى الشربٌنى81367

3830201514.529.5186101017824170000الجولف الخاصة لغاتمرٌم حمد على حمد81368

37.53019.51315281761010208.52419.50000الجولف الخاصة لغاتمرٌم هانى احمد محمد عٌسى81369

38.528.519131225165.5101017822140000الجولف الخاصة لغاتمرٌم وجٌه محمد ابراهٌم81370

37.5291915122716.541010167.523.5200000الجولف الخاصة لغاتمرٌم ٌاسر عبدالعزٌز محمد جاد81371

383020151429161101015822.519.50000الجولف الخاصة لغاتمنه هللا وائل رضوان احمد81372

35.529191513.528.517.52.5101018821.5190000الجولف الخاصة لغاتمٌار احمد على على جاد81373

36.528.51611.510.522160101014821.5190000الجولف الخاصة لغاتمٌسون احمد طلعت حسٌن81374

25.5251013.51225.55.50.510101581614.50000الجولف الخاصة لغاتنارٌمان حسام فتحى مرزوق جابر81375

3628.5101211.523.58.50.51010138.523130000الجولف الخاصة لغاتندى عبدالمنعم تاج الدٌن سٌد احمد81376

37.53017.514.51428.5197101019925200000الجولف الخاصة لغاتهمسه محمد عبدهللا عٌد81377

37.5292015142916.561010188.524200000الجولف الخاصة لغاتهناء حسان محمد حسن الصعٌدى81378

34.526.58.510919114.51010146.52090000الجولف الخاصة لغاتابراهٌم عصام الدٌن عبدالحمٌد ابراهٌم81379

33251212.51123.57.50.51010168.519120000الجولف الخاصة لغاتاحمد سامح سٌد محمد81380

382719141428165101014821190000الجولف الخاصة لغاتاحمد عبدالسالم احمد عبدالسالم81381

383019.513.51427.5142.51010126.520.512.50000الجولف الخاصة لغاتاحمد عماد حمدى سٌداحمد81382

38.53018.513.514.528166.5101018725170000الجولف الخاصة لغاتادهم معتز محمد محمد81383

35.52818.51513.528.517.54.51010146.523180000الجولف الخاصة لغاتحازم حسٌن عبدالرحمن محمود81384

3930201514.529.517.56101014824.519.50000الجولف الخاصة لغاتحسام ابوالمعاطى محمد احمد81385

3829.51813.514.528187.5101018824.518.50000الجولف الخاصة لغاتشهاب مصطفى محمد قندٌل81386

3426.566.517.5121101083.587.50000الجولف الخاصة لغاتعبدالفتاح ولٌد عبدالفتاح منشاوى81387

3729.51714.51428.516.5710101972315.50000الجولف الخاصة لغاتعبدهللا محسن ابراهٌم السٌد81388

36271613122513.54101020921180000الجولف الخاصة لغاتعزٌز ادٌب عزٌز جادهللا81389

3128.518.51514.529.5186101016721150000الجولف الخاصة لغاتعلى خالد على حسن81390

36.526.510.5158.523.594.51010146.521120000الجولف الخاصة لغاتعلى محمود صادق محمد81391

362918.514.514.529165101017719.511.50000الجولف الخاصة لغاتعلى ٌاسر محمد سٌد على81392

3529.519151530157101017721.518.50000الجولف الخاصة لغاتعمر احمد محمد خضرى81393

342613.515122714.541010176.521.510.50000الجولف الخاصة لغاتعمر مجدى محمد عبدالفتاح81394

36.53020151530197.5101016725200000الجولف الخاصة لغاتعمر محمد عالم عبدالعزٌز81395

3829181513.528.5177101017923.5190000الجولف الخاصة لغاتعمر هاشم محمد محمود81396



39.53019151530198.5101017724.5190000الجولف الخاصة لغاتكرٌم عمرو عونى مصطفى81397

33.525.517.5119.520.51551010157.5229.50000الجولف الخاصة لغاتمازن طارق عبدالمقصود احمد81398

37.527171513.528.518.55.5101016624190000الجولف الخاصة لغاتمحمد احمد محمد خلٌل81399

22.5231.587.515.593.51010116.512.54.50000الجولف الخاصة لغاتمحمد اٌمن محمد عبدالجمٌل81400

3230149.5716.51731010177.517.55.50000الجولف الخاصة لغاتمحمد ثروت ٌحٌى منصور81401

36.528.52014.51327.519.53.5101019720.514.50000الجولف الخاصة لغاتمحمد حمد على حمد81402

33.5238.579.516.51241010206.514.570000الجولف الخاصة لغاتمحمد خالد عبدالرحمن محمد81403

3729.517.514.51125.517.541010197.524170000الجولف الخاصة لغاتمحمد سامر محمد عٌاد81404

282618871512.52101015720.580000الجولف الخاصة لغاتمحمد عبدالراضى محمد عبدالمحسن81405

3630181514.529.517.56.510101972418.50000الجولف الخاصة لغاتمحمد عصام سعد عبدالمنعم81406

37.530201515301981010196.525200000الجولف الخاصة لغاتمحمد على محمود فرغلى81407

39302015153019.5810101882519.50000الجولف الخاصة لغاتٌوسف اٌمن على امٌن81408

34.529.51913142716.561010207.52014.50000جرٌن فالى الخاصة لغاتدارٌن احمد عطارد على81409

30.52516.5101323152.51010207.51517.250000جرٌن فالى الخاصة لغاتدالٌا ناصر عونى الدباغ81410

30.529812142615.57.5101019718.513.750000جرٌن فالى الخاصة لغاتساره حسام الدٌن مصطفى كامل81411

33.5251514.51529.515.541010187.515.5120000جرٌن فالى الخاصة لغاتسلمى احمد عبدالحمٌد حسن81412

38.528.52015153019.5810102082318.50000جرٌن فالى الخاصة لغاتسلمى بهاء الدٌن حسن عبدالحلٌم81413

35291514.51529.517.571010207.51113.250000جرٌن فالى الخاصة لغاتسلمى محمد صالح ابراهٌم81414

32.5291815153017.561010207.51815.750000جرٌن فالى الخاصة لغاتفرٌده تامر مصطفى مٌنو81415

33.528.516.514.51529.515.56.51010207.520.514.380000جرٌن فالى الخاصة لغاتلمى هانى فاروق احمد81416

31.53018.515132815.54.51010167.523.5150000جرٌن فالى الخاصة لغاتملك رفٌق ٌوسف فرج81417

34.52918.514.51529.517.5710101882013.750000جرٌن فالى الخاصة لغاتندى نذٌر ٌسار عواد81418

37291914152918.55.51010207.518100000جرٌن فالى الخاصة لغاتنور احمد نجاح محمد81419

35.53017.5151530197101018721.519.250000جرٌن فالى الخاصة لغاتنور خالد محمود حمدى81420

3028.51414.51428.512.55101020716.513.750000جرٌن فالى الخاصة لغاتنور محمد عصام الدٌن عبدالحكٌم81421

332618.514.51529.5175101020717.5140000جرٌن فالى الخاصة لغاتٌاسمٌن محمد رزق الشناوى81422

33.529.5181414281751010206.521130000جرٌن فالى الخاصة لغاتادهم هشام حسن جاوٌش81423

352619.5151530198101019820170000جرٌن فالى الخاصة لغاتادهم والء محمد صالح الدٌن81424

33.528.519.514.51529.516.56.51010207.51515.750000جرٌن فالى الخاصة لغاتحسن محمد عنتر شدٌد81425

3527.516.515142916.5510102061613.750000جرٌن فالى الخاصة لغاتحسن محمد عٌد محمد81426

3425.517.51514.529.518.571010209.51917.50000جرٌن فالى الخاصة لغاتحسٌن احمد حسن سلٌم81427

32.52917.514.51529.5177101016814.514.50000جرٌن فالى الخاصة لغاتخالد عمرو حامد حسن81428

38.529.51914.51529.518.57101019821.517.250000جرٌن فالى الخاصة لغاترمزى محمود رمزى محمود81429

29.52412.512.51022.511.55.51010146.51110.750000جرٌن فالى الخاصة لغاتزٌاد محمد سٌد حسن81430

32.528.51713.51528.51671010195.512120000جرٌن فالى الخاصة لغاتسٌف عمرو سعٌد شاش81431

392920151530189101019821170000جرٌن فالى الخاصة لغاتعبدالرحمن احمد عبدالعزٌز محمود81432

3926.5161514.529.518.57.5101017721170000جرٌن فالى الخاصة لغاتعبدهللا ماجد محمود ابراهٌم81433

29.527139.58.518156.51010135.51512.250000جرٌن فالى الخاصة لغاتعبدالوهاب اٌهاب نبٌل عبدالرحمن81434

33.52811.5151429177.5101019817.510.750000جرٌن فالى الخاصة لغاتمحمد مجدى فاروق محمد81435

33.527.517.515122716.56101018716130000جرٌن فالى الخاصة لغاتمحمد هشام رضا ثابت81436

332617121325185.5101020616130000جرٌن فالى الخاصة لغاتمصطفى محمد غنٌم االمبابى81437

3528.5171513.528.517.561010176.515.513.750000جرٌن فالى الخاصة لغاتمهاب محمود اسماعٌل عبدهللا81438

34.52919.51514.529.5186.510102051713.250000جرٌن فالى الخاصة لغاتهاشم طارق شعبان تهامى81439

22.52112.51010.520.515.5510101851012.750000جرٌن فالى الخاصة لغاتٌحٌى محمد ابراهٌم محمد81440

362918.51514.529.517810101982116.130000جرٌن فالى الخاصة لغاتٌوسف رفٌق ٌوسف فرج81441

32.5013000001010170000000جرٌن فالى الخاصة دولىاٌه هللا طارق محمد احمد81442

32.5012.5000001010130000000جرٌن فالى الخاصة دولىجنه ناجى محسن المال81443

35018.5000001010160000000جرٌن فالى الخاصة دولىرنا رامى محمد احمد81444

27.506000001010170000000جرٌن فالى الخاصة دولىساندرا شرٌف انطون ملوك81445

33.5016.5000001010190000000جرٌن فالى الخاصة دولىشذا محمد احمد عوض هللا81446

35017.5000001010200000000جرٌن فالى الخاصة دولىكرٌمان كمال الدٌن حسٌن مصطفى81447

34.5012000001010150000000جرٌن فالى الخاصة دولىمرٌم موفق ابراهٌم الغورانى81448

30013000001010190000000جرٌن فالى الخاصة دولىهاجر احمد عبدالقادر خلٌل81449

28.5011.5000001010150000000جرٌن فالى الخاصة دولىٌارا محمد احمد عوض هللا81450

38.5018.5000001010180000000جرٌن فالى الخاصة دولىٌسرا عالء عبداللطٌف حسٌن81451

25.506.5000001010130000000جرٌن فالى الخاصة دولىابراهٌم محمد ابراهٌم ٌوسف81452



2506.5000001010140000000جرٌن فالى الخاصة دولىاحمد باسم محمد احمد81453

31012000001010160000000جرٌن فالى الخاصة دولىاحمد حازم صالح حسن81454

33015000001010180000000جرٌن فالى الخاصة دولىحسن مشٌر نادر عبدهللا81455

28.5012.5000001010150000000جرٌن فالى الخاصة دولىحسٌن ٌوسف حسٌن احمد81456

30.5017000001010200000000جرٌن فالى الخاصة دولىفادى هشام عبدالمجٌد ابراهٌم81457

34018000001010170000000جرٌن فالى الخاصة دولىكرٌم صبرى محمود خالد81458

32014.5000001010180000000جرٌن فالى الخاصة دولىمازن عالء احمد على81459

28011.5000001010170000000جرٌن فالى الخاصة دولىمروان ٌاسر حسٌن فٌاض81460

35.5013000001010170000000جرٌن فالى الخاصة دولىٌحٌى خالد محمود محمد81461

32.5011000001010180000000جرٌن فالى الخاصة دولىٌحٌى محمد محمد شكٌب81462

33017000001010180000000الكونتنتال دولىاروى على محمد شحاته81463

36019000001010190000000الكونتنتال دولىاروى مجدى السٌد حسن81464

28.5015000001010150000000الكونتنتال دولىتمٌمه احمد محمد فرغلى81465

34.5016000001010180000000الكونتنتال دولىجمانه محمد على حسن81466

25.5011000001010170000000الكونتنتال دولىجنه اٌمن فوزى محمد81467

25.5016000001010120000000الكونتنتال دولىجنى حاتم محمد زكرٌا81468

35.5018.5000001010190000000الكونتنتال دولىجولٌانا مجدى ٌوسف فهمى81469

35018.5000001010190000000الكونتنتال دولىحبٌبه مصطفى محمد عادل81470

30.5018000001010170000000الكونتنتال دولىحال داكر عبدالاله محمد81471

0000000غ000001010غ0غالكونتنتال دولىرشا حسام الدٌن مصطفى بٌومى 81472

35017000001010200000000الكونتنتال دولىساره شرٌف سعد ٌعقوب81473

35017.5000001010160000000الكونتنتال دولىساره مصطفى محمد خالد مسٌلمانى81474

36017.5000001010180000000الكونتنتال دولىسلمى ٌاسر محمد مرغب81475

3717.50000001010190000000الكونتنتال دولىسهٌله اسامه صبرى على81476

25.59.50000001010170000000الكونتنتال دولىشمس الهدى اشرف كمال محمد81477

3716.50000001010190000000الكونتنتال دولىفرح اٌهاب ابراهٌم ابراهٌم81478

3716.50000001010200000000الكونتنتال دولىفرح محمد فرٌد محمد81479

25.5110000001010140000000الكونتنتال دولىكارن نعٌم ناصر رمسٌس81480

35160000001010190000000الكونتنتال دولىلٌنه احمد محمد محمود81481

2910.50000001010170000000الكونتنتال دولىمارى شرٌف سعد ٌعقوب81482

34.5110000001010200000000الكونتنتال دولىمٌرال احمد محمد حسن81483

30.511.50000001010200000000الكونتنتال دولىنارٌن شبال ظهرالدٌن محمد81484

37150000001010200000000الكونتنتال دولىنانٌس احمد على اسامه81485

34.514.50000001010180000000الكونتنتال دولىندى احمد عبدالمنعم محمود81486

36.519.50000001010200000000الكونتنتال دولىندى اشرف عبدالكرٌم عبدالمقصود81487

36.5180000001010200000000الكونتنتال دولىندى اشرف عشرى محمد81488

35.5170000001010200000000الكونتنتال دولىنهوت احمد ابراهٌم عبدالحمٌد81489

3215.50000001010200000000الكونتنتال دولىنٌره نضار نجٌب محمد81490

2912.50000001010200000000الكونتنتال دولىهاجر مجدى على مصطفى81491

34.514.50000001010200000000الكونتنتال دولىهاٌا اٌهاب محمد عادل81492

35.5150000001010200000000الكونتنتال دولىهنا احمد فتحى على81493

33170000001010200000000الكونتنتال دولىاحمد عادل عبدالهادى محمد81494

38.5200000001010200000000الكونتنتال دولىاحمد محمد محمد محمد محمود81495

32140000001010200000000الكونتنتال دولىاكرم حسن اكرم فائق81496

3390000001010190000000الكونتنتال دولىخالد الولٌد السٌد محمد81497

35.518.50000001010200000000الكونتنتال دولىزٌاد باهى محمد محمود81498

33.5160000001010200000000الكونتنتال دولىعادل مصطفى عادل الطوٌرى81499

28120000001010200000000الكونتنتال دولىعاصم امٌن حامد سلٌم81500

30.5010.5000001010140000000الكونتنتال دولىعبدهللا موفق عبدهللا على81501

35017.5000001010190000000الكونتنتال دولىعلى احمد سامى سعد81502

29.508.5000001010190000000الكونتنتال دولىعلى طارق على حسن81503

36018000001010200000000الكونتنتال دولىعمر محمد السطوحى محمد81504

36018.5000001010200000000الكونتنتال دولىعمر مصطفى اسماعٌل مصطفى81505

30.506.5000001010160000000الكونتنتال دولىعمر وارف مصطفى رشدى81506

38016.5000001010200000000الكونتنتال دولىمؤمن اٌمن اسماعٌل مصطفى81507

34.5011.5000001010200000000الكونتنتال دولىمارون مجدى اسحق مهنى81508



39016.5000001010190000000الكونتنتال دولىمحمد احمد جالل احمد81509

0000000غ000001010غ0غالكونتنتال دولىمحمد اشرف خلٌل وهبه81510

38.5020000001010200000000الكونتنتال دولىمحمد حامد محمد فتحى81511

35019000001010200000000الكونتنتال دولىمحمد عدنان طه محمد81512

31.5011000001010140000000الكونتنتال دولىمحمد محمد شكرى حسن81513

30.509000001010170000000الكونتنتال دولىمحمود محمد السعٌد شحاته81514

2909.5000001010180000000الكونتنتال دولىٌاسٌن محمد لبٌب حافظ81515

36.5019000001010200000000الكونتنتال دولىٌوسف احمد محمد احمد81516

37.5019.5000001010200000000الكونتنتال دولىٌوسف سعٌد محمد عدلى81517

35015000001010200000000الكونتنتال دولىٌوسف عبدالمنعم احمد ابوالٌزٌد81518

36.5019.5000001010190000000الكونتنتال دولىٌوسف محمد محمود رضوان81519

3129.5201414.528.516.56101018922.5170000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتاسراء عصام محمود على81520

33.5291913.514.52819410101781810.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتان مارٌا سمٌر راغب صلٌب81521

3829.5181514.529.514.53101019822130000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتبسنت طارق اسماعٌل حسن81522

332814.51513.528.5164101015921.5160000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتبسنت عماد ولٌم بخٌت81523

37.529.519.514.51428.519710101992518.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتبهٌره محمود مختار عمر81524

3227.5151210.522.5164.5101017821.5110000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتتٌا خالد محمد طه سرور81525

393019.5151530195.5101019823.5190000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتجولٌا كمال كامل بسطا81526

33.526.515.513.5821.5135.5101017821.5140000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتجومانا تامر رفقى محمد زهران81527

37.5301814.514.52915.54101018825150000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتجوى صفوت رشاد حنا عبدالمالك81528

38.53020151530208.5101019824.519.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتحبٌبه هشام هاشم عبدالباقى81529

39.5302015153019.581010197.52519.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاترنا محمد سٌد احمد محسب81530

38.53020151530207101019825190000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتروان محمد ابوالقاسم احمد81531

37.529.519151530197.5101019824180000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتروان محمد فؤاد عبدالعزٌز81532

3628.518101222146101019819.5170000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتروان مصطفى عزت شناوى81533

36.528.5191512.527.5168101015821.515.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتروضه فتحى محمد عبده81534

3827.51515142915.57.510101892214.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاترٌم محمد فتحى ملٌجى81535

372915.51514.529.5178101020923.512.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتزٌنه امجد نبٌل عبدالعال81536

37.5302014.51529.519.59101020824170000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتزٌنه على السعٌد السعٌد81537

3830171513.528.517.56.5101019823170000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتسارا رمسٌس شفٌق محارب81538

3227.514137.520.595101015818.513.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتساره اشرف صابر شحاته81539

26.525.51712132516.53.5101018820.5120000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتساره سامح عبدالشهٌد ابراهٌم81540

3727.519.514.512.52717.55.5101020821.515.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتساره واصف وٌصا واصف81541

3930201515302091010201025200000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتساندى جورج بٌشوى عبدالمسٌح81542

39.53020151530207.5101020924.519.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتساندى زكرٌا عبدالمالك سلٌمان81543

392820151530176.510101782516.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتسلمى اٌمن سالمه مصطفى81544

33.528.51812.51224.516.51.5101015819.5140000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتسمٌرنا مالك نظٌر غالى81545

34.5232015153017.58101015822.5160000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتسوسنه مجدى شاكر سند81546

3829.519.515153019710101892416.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتشمس وائل نبٌه عبدالوهاب81547

33.528.518.512.514.52717.5710101682213.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتفرح اٌهاب صابر منصور81548

3327.517.513.51124.5154101015922.512.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتفرح رامى مٌخائٌل جرجس81549

37.5302015153019.59.5101020924.5190000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتفٌبى جون رٌاض جابر81550

36.529.51913.51427.517.5310101892417.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتفٌرونٌا عاطف منٌر عزٌز81551

34.5281913.511.525164101016723140000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتفٌرونٌكا ماجد نجٌب لبٌب81552

37302014.51529.51991010208.52417.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتكارٌن بنٌامٌن لوكس عطاهللا81553

38.5292015153019510102092517.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتكٌرٌه القس ٌوحنا فؤاد فرح81554

30.525.513871513.51101013516.511.50000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتلورٌن عاطف فاٌز تادرس81555

35.529.51912.51325.517.551010187.523.5170000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتمارى اٌوب خلف اٌوب81556

4030201515302010101020925200000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتمارى جون رٌاض جابر81557

3228.51914.51428.51131010187.514.5180000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتمدرونا مدحت مورٌس وهبه بنٌامٌن81558

3729.519.51515301871010196.524180000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتمرفانا احمد اسماعٌل حسن عبدالخالق81559

3428.5191112.523.517.56.5101020723.5160000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتمرٌم احمد عبدالحكٌم احمد81560

3629.517.515153017.54.5101020924170000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتمرٌم محمد مدحت محمد81561

35.52919.515153014.52101020822140000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتملك احمد عبداللطٌف محمد81562

37281914.513.528186101020820140000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتمنه هللا اٌمن عفٌفى احمد81563

37.529.519.514.51428.51991010207.524170000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتمٌرنا جرجس ابراهٌم حلٌم81564



39.53020151530209.51010208.524.5190000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتمٌروال امٌر عٌاد فلتس81565

3628.51511112213.571010158.523170000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتمٌرٌت عبدالمسٌح ابراهٌم عبدهللا81566

31.5271311.51324.5110.5101014816100000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتناردٌن ماجد منصور ٌوسف81567

38.530201515302091010208.520200000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتنارٌمان امجد منٌر راغب81568

39302015153019.591010209.523.5200000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتنور احمد عبدالعلٌم العجٌرى81569

362819.515122716.56.51010208.523.5170000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتنوران ٌاسر محمد عصام81570

312315.51012.522.512.54.51010167.517100000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتنورهان اشرف محمد حسن81571

3829.52014.512.527177101020922140000القدٌس ٌوسف الخاصة لغاتٌاسمٌن خالد جمال حسن الشرقاوى81572

392818.51415291951010199.516100000الرسالة الخاصة لغاتسهٌله محمد خلف عبداللطٌف81573

38302015153018.58101020923.25190000الرسالة الخاصة لغاتشٌماء محمد احمد حسن81574

35.528.51913.510.524175.51010198.519.2514.50000الرسالة الخاصة لغاتمرٌم محمد عبدالسالم محمد81575

39302014.51529.5209.51010208.523.75200000الرسالة الخاصة لغاتمرٌم محمد محمود محمد81576

34.52819.513.51326.516.57101019819.2513.750000الرسالة الخاصة لغاتنورالهدى عمرو محمد السٌد81577

3528.516.513.51326.5164.51010198.516.75140000الرسالة الخاصة لغاتهانٌا خالد احمد احمد81578

32.524.513.510.5919.57.54.51010187.513.55.50000الرسالة الخاصة لغاتٌمنى مراد طه عبدالستار81579

36.527.518.515132818.54.51010188.516130000الرسالة الخاصة لغاتاحمد شرٌف جالل عبدالعزٌز81580

33.528.51511.51223.5143101018811100000الرسالة الخاصة لغاتالحسٌن الحسن تحسٌن نور81581

32.52817151429155101015710.57.750000الرسالة الخاصة لغاتسٌف ابراهٌم عطٌه جمعه81582

32.528.51515142915.57101017714.7580000الرسالة الخاصة لغاتعمر احمد طلعت محمد81583

3829.519.51512.527.5205101019816.513.50000الرسالة الخاصة لغاتمارك ناصر مورٌس صلٌب81584

34.529.518.512.512.5251641010198.514.7510.50000الرسالة الخاصة لغاتمهند محمود عبدالفتاح بدوى81585

363015.511.51324.51841010196.517.25100000الرسالة الخاصة لغاتٌوسف محمد محمود محمد81586

35.53015.5151227145101020820150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىادٌل مروان عزالدٌن محمد81587

3930191513.528.51791010197.523200000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاسراء عبدالعزٌز محمود محمد 81588

332917.511.511.523163101018819160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاسماء ابراهٌم اسماعٌل اللٌث81589ً

33.52717141226163.5101018820180000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىامنٌه محمد حامد همام81590

34.5301814.58.523185101018821170000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىانجً احمد حسن مرس81591ً

363018.513.514.528187.51010198.522190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىانسام اٌمن عبدالفتاح شاهٌن81592

28271413.59.52314.53101015513140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاٌالرٌا لبٌب عٌاد لبٌب81593

29.526.515.5108.518.514.51101016719160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاٌه عمرو عبدالفتاح مصطفً 81594

32301712.51022.515.531010198.523180000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىبتول محسن احمد حسٌن81595

27.52614.5781516.50.5101015812100000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىبسمه عادل احمد دروٌش81596

36.528.519.514.512.527192.5101019819140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىبسنت فتحً السٌد محمد81597

3728.52013.51528.519.59101019923190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىبسنت ماهر جمعه مسلم81598

33.528.51915132817.51.5101019821190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىتقى خالد فتحً شكل81599ً

3329.51913.510.524154.5101019820150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىجاال جمال الدٌن سٌد عبدالرؤوف 81600

38.5302015153018.58.5101020824200000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىحبٌبه هشام محمود احمد 81601

33.529.5201214.526.5174.5101019822200000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىحبٌبه وائل حسن محمد81602

34.53019.51312.525.5174.5101019719130000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىحٌاه عمرو عبدالحكٌم الفرماوي81603

32.528121411.525.514.54101017821170000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىخلود وائل السبعاوي عل81604ً

36.53019.51512.527.519.58101020824170000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىردٌنه باسل مصطفً محمد81605

33.528.518.59.512.522163.51010187.521140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىرنا خالد سٌد حسٌن 81606

32.529.519.51211.523.5175.5101016920190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىرنا عادل محمد عبدالصمد81607

3028.517.57.51421.5130.5101012717150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىرنٌم حسام الدٌن محمد حسٌن 81608

34.52818.515142917.52101014716100000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىروان صالح الدٌن حسٌن احمد 81609

36.529.5171513.528.5183.5101018720190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىروان هٌثم السٌد محمد81610

3327.51612.514.52717.51.5101014.5820140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىروال صالح الدٌن صبحً حتاته81611

36281913.51528.5171.5101016819130000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىرٌم محمد صالح محمد81612

37.528.5201514.529.5197.5101017822180000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىساره عاطف ثابت مقار81613

3729.51814.51327.5153.5101019824190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىسلمى اشرف هاشم محمد 81614

35291914.51428.518.51.5101018817160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىسلمى معتز احمد صفوت ابوزٌد 81615

39302015153019.59.5101019925200000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىسلمى ٌاسر صالح الدٌن عٌسوي81616

30.525.51611102112.52.5101016816150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىسلوى احمد سٌد العدوي81617

38.53019.515153017.59101019923190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىسهٌله ولٌد مجد الدٌن حسٌن 81618

35.5291712.51426.51511010158.519150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىشهد عمرو عبدالهادي الصمد81619

3227.515.511.51324.5151.5101012818140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىغاده جمال ابراهٌم علٌوه81620



34.52819.5151530196101012818110000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىفرح ابراهٌم علً منتصر81621

38.529.519.515153019.56.5101017823190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىفرح حسام ابراهٌم خلٌل 81622

35.5292014.51529.518.54101018822190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىفرٌده خالد رٌاض نوٌر81623

34.529.5181513.528.5157101018821190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىفرٌده محمد سمٌر عثمان81624

3227.517.58.512.52170.5101014816110000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىفرٌده نبٌل جابر حسنٌن 81625

34.52818.514.51125.514.53101017821160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىفرٌنا اشرف ظرٌف لمع81626ً

34.528.51814.51428.517.56101013720160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىلوجٌن عالء الدٌن فتحً احمد81627

39.53019.5151530207101019824190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمارتٌنا سمٌر رزق فرج81628

332919.51512.527.5185101017915120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىماهٌتاب عماد عبدالسالم عبدالسالم81629

3428.51813.51225.518.54101018819130000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمرٌم اشرف عبدالمعبود محمد81630

3427.518.513.513.527144101018818160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمرٌم اٌهاب محمد حسن81631

33.5271713122514.53101017820160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمرٌم خلٌل عدلً السٌد خلٌل81632

37.53018.5151429185.5101019822190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمرٌم عبدالقادر عبدالمعطً سٌد احمد81633

3529.51715142916.54.5101018822180000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمرٌم عماد شوقً زخاري81634

3529.519151328194.5101017818150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمرٌم عمرو محمود رضا 81635

363018.511.59.521185101019824180000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمرٌم محمد ابراهٌم محمد81636

3529.51914.51226.516.55101019821120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىملك احمد عبدالفتاح السٌد 81637

33.527.519.514132717.55.5101019820170000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمنه هللا حسام الدٌن ابراهٌم السبك81638ً

30.52918.55.51015.59.51.5101019918130000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمنه هللا حسن محمد سلٌمان81639

30.524.51778.515.581101015917120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمنى خالد عبدالخالق عبدالحمٌد81640

393019.5151530207101018822200000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمً هشام عبدالحمٌد محمد 81641

3222.515137.520.512310101681190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمٌار اٌهاب سٌد ابراهٌم 81642

3329.51913.51124.514.55101014820150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمٌار محمد احمد هرٌدي81643

353019.513.511.52513.55101018819170000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمٌان حسن حسٌن محمد 81644

393019.5151530187.5101018922180000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىنادٌن حسٌن محمد حسن 81645

3529.51913.511.525126.51010199.517150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىندى حسن صبري احمد 81646

3628.51810.512.52319.54101018921200000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىنور اشرف عبدالحً ابراهٌم 81647

2927.518121022154.5101017818100000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىنور منٌر علً محمد 81648

34.526.518.510.511.52213.5410101781460000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىنوران احمد جالل مصطفً 81649

37.5271715153017.51.5101013822140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىنورهان احمد رضا مصطف81650ً

29.52518.5121325141.5101019619140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىنورهان محمد عبدالفتاح محمد81651

28.52216.59.57.5178.50101017616130000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىهاجر احمد اسامه عبدالحمٌد 81652

36271812.51426.516.56101019823190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىهمس هشام اشرف محسن 81653

31.527.517.514.511.526133101015622170000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىهناء جمال عبدالداٌم احمد81654

3226.51714.51327.51531010166.520170000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىهنً انور محمد حجازي81655

38.5302014.51428.519.57.5101020824200000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌارا ولٌد السٌد عبدالقادر81656

302312.5151025102101013817160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌاسمٌن محمود سعودي حسٌن 81657

30.526.519.51513.528.5176.5101012620160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاحمد تامر نبٌل عادل 81658

30.527181512.527.515.55101014619160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاحمد ولٌد حمدي سعٌد81659

27.52316.514.511.526152101010617150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاحمد ٌحً احمد كمال81660

3224.518.514.51327.515.53.5101013714140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىادهم اشرف محمد زغلول81661

30.527.518.51414.528.5152.5101015614110000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىادهم سمٌر فوزي عباس81662

25.52314.512.5517.58.51.51010107.51290000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىادهم مهٌب مدحت عٌاد81663

3525.5191513.528.5185.5101013619160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاسالم احمد احمد ابراهٌم 81664

2823191512.527.514.50.5101011613120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاشرف صالح محمد الشام81665ً

29.5271914.512.52715.54.5101013619140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىامٌر محمود علً محمد81666

23.5251613.51225.512.5110101571290000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاندرو امٌر نقوال اسعد81667

34.527.5171511.526.5184.5101014617120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاٌاد هشام حامد هاشم81668

31.52516139.522.515010101561380000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىاٌمن عبدالرازق محمد الشناوي81669

34.528.519.5131225166101016719150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىباسم ولٌد ابراهٌم محمد81670

272217.5115.516.54.56.510101471070000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىبسام مجدي مصطفً محمد 81671

32.52716.51513.528.515.55.5101016715140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىبٌٌر تامر عبدالمسٌح عزٌز حنا81672

372919.51513.528.5186.5101020620160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىبٌتر سامر رؤوف سالمه81673

35.52716.513.5720.510.55.5101014610110000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىخالد شرٌف صالح عبدالصبور81674

35.528.518.51514.529.519.55101020917170000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىدانٌال اسكندر نصر اسكندر81675

34.527.5191492315.56.5101018716160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىزٌاد احمد محمد احمد 81676



342918.51514.529.516.56.5101020820150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىزٌاد باهر محمود محمد81677

333018.51511.526.515.56.5101015521140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىزٌاد خالد عبدالرءوف محمد 81678

32.525191210.522.510.55.51010196960000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىزٌاد ولٌد سٌد محمد 81679

61990000غ10.5616.512.551010غ29غرجاك الخاصة لغات انجلٌزىستٌفن سامح منٌر سعد81680

37302015153016.57.51010206.522200000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىسٌف الدٌن احمد نصر الدٌن عبدالرحمن81681

3629.51915153014.56.51010206.516190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىسٌف عماد الدٌن محمد عثمان81682

3629.518.5151530157101020719190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىشادي علً عبدالفتاح علً 81683

30.525.516.515122711.56.51010197.514110000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىشرٌف اشرف صابر حجاب81684

27.519.589.55.5154.51.510101861280000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىطارق باسل عصام الدٌن الجوهري81685

242815.514.511.526851010197.517100000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىعبدالرحمن محمد ضٌاء الدٌن محمد كمال الدٌن 81686

37.53019.51514.529.519.57.51010177.524190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىعبدهللا عبدالقادر عبدالمعطً سٌد 81687

3527.519151530187.5101019721140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىعمر احمد علً محمد81688

31.529.5191511.526.5126.5101020715120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىعمر الولٌد السٌد محمد81689

32.529201512.527.598101019914110000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىعمر شرٌف قدري محمد81690

34.527.518.515153017.561010177.521150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىعمر كمال علً عمر81691

25.529.545141911110101381480000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىعمر محمد ابو بكر محمد81692

3027.517.5914.523.514.54.51010176.516150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىعمر هشام ممدوح محمد81693

27.52814.591524133.51010137.520100000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىعمر ٌاسر جوده محمود81694

35.529.513.51414281461010126.522170000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىعمرو احمد كمال محمد 81695

29291010122285.51010166.51790000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىعمرو سالم حلمً ابراهٌم81696

3330191512.527.5108101020814110000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىكرٌم اٌمن كمال حشٌش81697

33.52615.514.514.52914.55.5101018719120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىكرٌم محمد منٌر محمد 81698

2926148122014.5410101381790000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمارتن هانً جرجس ٌوسف 81699

252671312.525.514.5310101581660000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمارك نبٌل جندي عطٌه81700

292919.514152915.51.5101016720160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمازن احمد محً الدٌن محمد 81701

2822.515.510.51424.51421010137.516120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمازن ممدوح جمٌل محمد81702

32.5291913.51427.518.53.5101017722120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمحمد احمد محمد عبدالغنً 81703

37.529.52015153018.56.51010178.521200000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمحمد اسامه عبدهللا رزق81704

29.529.51813152816.52101017819160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمحمد حسن عطٌه محمد 81705

252716.512.51527.513310101871790000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمحمد عمرو فاروق شندي81706

292715.58.510.51914.53101019718100000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمحمد قوتلً محمد النادي81707

3429.51714.512.527157.51010197.521160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمحمد هشام ٌحًٌ علً 81708

3429.51514.51529.51561010196.519170000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمحمد ولٌد حمدي سعٌد 81709

34.528.519.515142918.56.51010207.520180000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمحمود محمد عبدالحمٌد حسنٌن81710

35302014.512.527166.51010198.522180000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمحمود ٌاسر محمود عبدالحمٌد81711

37291814.513.52819.571010187.523190000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمروان محمد فاروق محمد 81712

26.52674.58.5138.52.51010197.51490000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمصطفً خالد محمود عبدالعال81713

31.5261912.510.52312.55101018816120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمصطفً محمد مصطفً محمد 81714

33.528.511.591221175.51010177.51790000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمصطفً محمد مصطفً مصطفً 81715

33.53019.51514291961010177.519130000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىمكرم رافت مكرم ونا81716

34.529.518141327184.5101019822130000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىنورالدٌن هشام سعدالدٌن محمد 81717

30.5302014.512.52713.58101020914110000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف تمٌم عبدالحمٌد محمد81718

282613.5118.519.59.54.51010197.517140000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف خالد محمد جمال الدٌن 81719

353014.5151530173.5101019720120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف خالد محمد عوض هللا 81720

25291511.512.52413.54101018818130000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف شرٌف حسٌن علً 81721

3029.51611.510.522145101019717130000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف عبدالحمٌد حسنً عبدالحمٌد81722

322911.5158231231010197.519100000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف عصام جمال قطب81723

36302014.511.526185.5101020824180000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف ماجد محمد شاور81724

28292014.512.52711.59101020925110000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف مجدي محمد نجات81725ً

333011.513.510.524183101020723150000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف محمد ادرٌس الشرٌف الكتان81726ً

33.527.516.514112516.53101019719120000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف محمد فتحً عبدالعال81727

3829.516.51413.527.5203101019722180000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف هشام ٌوسف ابراهٌم81728

31.52713911.520.5175101014819160000رجاك الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف ولٌد اكرام رفق81729ً

34.52919151429188101019823.519.20000رجاك الخاصة لغات فرنسىجنه مصطفً احمد سالمه81730

343017151328186.510101782413.60000رجاك الخاصة لغات فرنسىحال محمد فاروق علً 81731

2925161312.525.513.57101016917.5100000رجاك الخاصة لغات فرنسىستٌفانٌا رٌمون مرٌد غال81732ً



36.52418.5151429208.5101020924200000رجاك الخاصة لغات فرنسىفرح فتحً عبدالعزٌز هندي81733

33.52619.51513.528.518.5810101982018.80000رجاك الخاصة لغات فرنسىلجٌن احمد صبح حسن81734ً

36282015142919.55.5101018823.5160000رجاك الخاصة لغات فرنسىلٌلى اٌمن صالح الدٌن محمد81735

39.52920151530208.5101017924.518.80000رجاك الخاصة لغات فرنسىنادٌن ٌاسر عبدالعزٌز ٌوسف81736

28.5261715122716.56.51010168166.80000رجاك الخاصة لغات فرنسىنهى زٌان عٌد محمد 81737

38.528201513.528.5207101019824.518.80000رجاك الخاصة لغات فرنسىنور عمرو صالح الدٌن احمد علً 81738

34.5302015122716.58101020915.518.40000رجاك الخاصة لغات فرنسىنوران صالح الدٌن عبدالعظٌم السٌد 81739

372618.51314.527.5208.5101020920.517.60000رجاك الخاصة لغات فرنسىهانٌا عصام جالل الدٌن محمد 81740

36271815153019.5710102082016.80000رجاك الخاصة لغات فرنسىاحمد هانً عبدالفتاح عبدالحمٌد81741

37.52718.515153019.55.510101982117.20000رجاك الخاصة لغات فرنسىادهم محمد توفٌق محمد 81742

33.52615.5131427184.5101020714.511.20000رجاك الخاصة لغات فرنسىالفاروق محمد عادل محمد81743

37281914.51529.5197101019821.513.60000رجاك الخاصة لغات فرنسىاٌاد فواز محمد احمد 81744

29.5261714.514.529187.5101016819.511.60000رجاك الخاصة لغات فرنسىستٌفانو رٌمون مرٌد غال81745ً

372618.51513.528.5196101019823.518.80000رجاك الخاصة لغات فرنسىطارق اشرف محمود حسٌن 81746

36.529191514.529.519710101972318.40000رجاك الخاصة لغات فرنسىعمر محمد محمود ابراهٌم 81747

2726151212.524.5165.5101020712.512.80000رجاك الخاصة لغات فرنسىمحمد طالل انور عبداللطٌف الشام81748ً

36.5271815153019610101972218.40000رجاك الخاصة لغات فرنسىمصطفً اسامه سعٌد ٌاقوت81749

34018000001010180000000رجاك الخاصة دولىتقى عاطف فتحً محمد81750

32.5017.5000001010180000000رجاك الخاصة دولىتقى هانً محمد ٌوسف 81751

30.5018000001010140000000رجاك الخاصة دولىجنه حازم احمد ناج81752ً

35018.5000001010160000000رجاك الخاصة دولىجٌهان جمال السٌد محمد81753

30017.5000001010150000000رجاك الخاصة دولىحال هٌثم عباس قطب81754

32.5017000001010170000000رجاك الخاصة دولىحنٌن ٌاسر احمد وجدي81755

33018.5000001010190000000رجاك الخاصة دولىزهره خالد شاكر عبدالفتاح81756

33.5018.5000001010180000000رجاك الخاصة دولىسلمى حسن ابراهٌم علً 81757

28018.5000001010160000000رجاك الخاصة دولىسلمً حسن سعٌد حسن81758

28020000001010200000000رجاك الخاصة دولىسهٌله هانئ لطفً عبدالعزٌز81759

30018000001010160000000رجاك الخاصة دولىفرٌده احمد محمد فوزي81760

27019000001010190000000رجاك الخاصة دولىلجٌنه سامح محمد ابراهٌم81761

27.5019.50000099190000000رجاك الخاصة دولىماٌا احمد عواد احمد81762

27.5017.500000109180000000رجاك الخاصة دولىمنه سمٌر كمال المرجاوي81763

26018.50000099160000000رجاك الخاصة دولىمونٌا محمد احمد رجائ81764ً

26.5019.5000001010180000000رجاك الخاصة دولىهاجر عبدالمنعم سٌد عبدالمنعم81765

27.5013.5000001010170000000رجاك الخاصة دولىاحمد اشرف سلٌمان محمد81766

27012.50000099190000000رجاك الخاصة دولىاحمد اٌمن السعٌد السعٌد81767

2209.500000910150000000رجاك الخاصة دولىاحمد باهر راشد رحمى81768

29.5014.5000001010140000000رجاك الخاصة دولىادهم حسن محمد احمد81769

29013.50000099120000000رجاك الخاصة دولىالمعتز باهلل احمد سعٌد مصطفً 81770

2001600000910150000000رجاك الخاصة دولىخالد محمد وسٌم خالد81771

32016.500000910200000000رجاك الخاصة دولىرامز رفٌق عادل باق81772ً

22012.50000099130000000رجاك الخاصة دولىرامً جالل عادل غال81773ً

29015.50000099120000000رجاك الخاصة دولىسلٌمان ٌاسر سلٌمان علً 81774

29.501500000109170000000رجاك الخاصة دولىسٌف الدٌن عمرو عبدالمنعم محمود81775

29.50140000099120000000رجاك الخاصة دولىسٌف شرٌف مصطفً عبدالفتاح81776

30.50160000099150000000رجاك الخاصة دولىعبدالرحمن امجد وفٌق المنذر81777

19.507000009960000000رجاك الخاصة دولىعمر ٌاسر عبدالمجٌد حموده81778

23.5010.50000099120000000رجاك الخاصة دولىكرٌم ولٌد عبدالمحسن طاٌع81779

35.5019.50000099180000000رجاك الخاصة دولىمحمد مصطفً ربٌع محمد 81780

32017.5000001010140000000رجاك الخاصة دولىنورالدٌن احمد سمٌر محمود 81781

31.5012000001010150000000رجاك الخاصة دولىٌوسف احمد عبدالخالق عباس81782

26011000001010170000000مٌنٌس الخاصة دولىاٌمان هانى الحسٌنى محمد81783

34015000001010190000000مٌنٌس الخاصة دولىحبٌبه ٌحٌى عبدالحمٌد محمد81784

29.5011000001010150000000مٌنٌس الخاصة دولىدالٌا محمد حسن محمد81785

30010.5000001010180000000مٌنٌس الخاصة دولىرٌناد محمد احمد ماهر81786

30015000001010170000000مٌنٌس الخاصة دولىزٌنه حسٌن احمد شوقى81787

3003000001010150000000مٌنٌس الخاصة دولىفرح عماد الشافعى محمد81788



29.5011000001010180000000مٌنٌس الخاصة دولىمارٌنا سمٌر ودٌع سامى81789

36.5014.5000001010190000000مٌنٌس الخاصة دولىمارٌنا مجدى فوزى جندى81790

2709000001010190000000مٌنٌس الخاصة دولىمرٌم ابراهٌم محمود سلٌم81791

31.5014000001010160000000مٌنٌس الخاصة دولىمرٌم احمد رفعت ابوالنجا81792

33011.5000001010170000000مٌنٌس الخاصة دولىمرٌم محمد مصطفى عوف81793

25011.5000001010130000000مٌنٌس الخاصة دولىهنا بهاءالدٌن محمد خلٌل81794

26.5011000001010160000000مٌنٌس الخاصة دولىاحمد باسم سلٌمان حجاب81795

22.507.5000001010180000000مٌنٌس الخاصة دولىاحمد تامر مهران محمود81796

34.5018.5000001010200000000مٌنٌس الخاصة دولىاحمد عصمت محمد الهادى81797

28.5014.5000001010170000000مٌنٌس الخاصة دولىاحمد عمرو حامد حسن81798

0000000غ000001010غ0غمٌنٌس الخاصة دولىاحمد محمد جمال احمد81799

32.5016000001010180000000مٌنٌس الخاصة دولىاحمد ٌاسر محمد ثروت81800

32.5017.5000001010180000000مٌنٌس الخاصة دولىتونى باسم فٌلٌب وصف81801ً

26017.5000001010190000000مٌنٌس الخاصة دولىخالد احمد جالل ابوالدهب81802

28.5014.5000001010190000000مٌنٌس الخاصة دولىسٌف الدٌن احمد عدنان محمد81803

30.5012.5000001010190000000مٌنٌس الخاصة دولىعبدالرحمن ٌاسر ابراهٌم سلٌمان81804

29.5014000001010160000000مٌنٌس الخاصة دولىعمرو مجدى عبدالمنعم صالح81805

27.5015.5000001010200000000مٌنٌس الخاصة دولىفادى تامر تادرس ٌوسف81806

26.5017000001010170000000مٌنٌس الخاصة دولىكرٌم ضٌاءالدٌن محمد خلٌل81807

31020000001010180000000مٌنٌس الخاصة دولىمحمد حسام زكً حبٌب81808

2108.5000001010140000000مٌنٌس الخاصة دولىمحمد زٌاد محمد رضا 81809

19.509.5000001010150000000مٌنٌس الخاصة دولىمحمود اشرف محمود محمد81810

2506000001010160000000مٌنٌس الخاصة دولىمعاذ محمد رجب عوف81811

27.5012000001010140000000مٌنٌس الخاصة دولىٌوسف طارق رضا عبدالسالم81812

31.5014.5000001010150000000مٌنٌس الخاصة دولىٌوسف محمود احمد حسنى81813

37.53020151429196.5101019823.819.80000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىالٌنا خالد حسنٌن رجب81814

3828.517.5121224143.51010198.521.519.250000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىانجى عمرو عطٌه حسٌن81815

32.518.512.57.55.51394101020923.218.40000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىباسنت ماجد ظرٌف عوض81816

3729.518.514.511.52617.54101018723.818.250000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىتقى حسام عبدالعلٌم السعدنى81817

3926.5141411.525.5124101018923.618.10000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىدٌنا معتز محمد ابراهٌم81818

3225169.54.514151101020721.2190000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىرنا محمد رٌاض عبدالحمٌد81819

33.5241810.51020.513.52101017617.618.80000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىزٌنه صالح سالم صالح81820

37.529201513.528.517.54.5101020820.818.250000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىسلمى ٌاسر عبدالكرٌم محمد81821

3527169.51221.58.54101018812.810.250000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىشهد محمود محمد محمود اٌوب81822

37.52618.51013.523.5175101020722.216.250000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىغدى عبدالحمٌد شبل خطاب81823

37281912.51325.5175.5101018822.819.20000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىفرح ممدوح محمود احمد81824

3828.519141327175.5101020721.419.20000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىفرح نبٌه عبدالحمٌد الرافعى81825

37.529.520129.521.5144.510101982118.250000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىلمى محمد رزق فؤاد مشتهى81826

31.527.51811.5516.51131010128.515.6160000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىمارٌا رومانى لمعى سامى81827

363018.513.51023.51451010188.522.6190000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىماٌا محمد فاروق عزب81828

37.529.518.514.58.5231541010187.518.617.50000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىمرٌم عالءالدٌن محمد ابراهٌم81829

3324.51748.512.595101019812.813.50000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىملك محمد محمود سٌد احمد81830

3020.58105.515.560.5101013714.218.50000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىملك مدحت عزالدٌن زكى81831

3528.519.51313.526.512.52101018822.619.60000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىمناى محمد احمد حافظ وهدان81832

383019.514.59.52418610102082419.70000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىمٌرنا ٌوسف محمد ٌوسف81833

403019.514152919.59.51010208.524.619.80000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىنادٌن احمد كمال الدٌن حسن81834

33.52917910.519.59.551010207.52118.90000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىندى اشرف حسن محمد81835

403019.51515301971010208.524.4200000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىهدٌل هشام منصور الوشاحى81836

403020151530199101020925200000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىهنا توفٌق مصطفى توفٌق81837

36.527.516.513.51427.516.52.51010188.518.217.20000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىهنا محمد احمد كمال الدٌن81838

37291415823167.51010197.524.219.20000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىٌوال اشرف صالح الدٌن مؤمن81839

36.53017.51513.528.517.571010207.522.819.50000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىاحمد مجدى ابراهٌم دسوقى81840

31.5291714.51125.517.57101017716.819.60000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىاحمد محمد احمد محمد الصواف81841

3629161313261771010186.518.217.70000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىجوزٌف اشرف لوٌز بشاره81842

34.53018.51512.527.518.58101020619.419.60000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىخالد مروان عبدالخالق عبدالخالق81843

35.529.51415153017.57101017817.419.30000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىزٌاد معتصم محمد توفٌق81844



29298.513.5518.512.56.5101017616.414.750000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىشرٌف ٌاسر حسن لبٌب81845

38.53016.513.511.525187101018721.619.40000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىعبدهللا وائل محمد عبدالوهاب81846

36.529.519.514.513.528168.51010207.518.417.750000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىعمر احمد ٌوسف محمد81847

332816159.524.515.57.5101020818.819.20000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىعمر جمعه عدنان جمٌل81848

39.53020151227198.51010207.524.6200000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىعمرو ٌوسف عبدالمجٌد الصفتى81849

3529.518.514.51327.516.571010197.520.216.90000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىكرٌم اشرف فاروق دٌاب81850

3729.512.512.56.519188101019717.616.50000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىكرٌم جالل الدٌن حسٌن فهمى81851

37.529.5201513281961010179.522.817.70000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىكرٌم محمد فتوح محمد81852

3729.517158.523.516.581010176.516.817.20000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىكرٌم محمد كمال محمد81853

38.528.519151429198.510102082219.20000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىكٌرلس امجد زكرٌا عزٌز81854

37.529.51914.513.528198101019723.419.50000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىمحمد اشرف محمد عبدالفتاح81855

35.527.5131512271681010176.517.619.80000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىمحمد حسٌن احمد محمد خمٌس81856

3626.511.512.51022.5146.51010175.514.519.60000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىمحمد صالح سالمه عبدالعزٌز81857

3829.5181311.524.5166.5101016721.416.30000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىمحمود السٌد لطفى السٌد احمد81858

35.529.516.513.56.52016.53.5101015610.819.30000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىمروان عٌسى عبده السٌد81859

3529.516.514923187.51010206.523.219.70000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىمصطفى عماد الدٌن مصطفى سباق81860

37302015122716.57101018720.2160000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىندٌم احمد محمود محمود ابراهٌم81861

3829.516.5159.524.517.57.51010177.519.416.70000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف اشرف متى خلٌل متى81862

24.526.514.510414136.5101016612.413.80000مٌنٌس الخاصة لغات انجلٌزىٌوسف فاٌز مٌخائٌل جرجس81863

3227.517.5131528157101016818.517.50000طٌبة الخاصة لغاتاٌرٌنً مفٌد سعد نظٌر81864

37.5302015142918.57.51010199.524.5200000طٌبة الخاصة لغاتاٌه شرٌف محمود عمران81865

37.528.51715153016.5810101982318.50000طٌبة الخاصة لغاتبسنت محمد عبدهللا عواد81866

3024.51512.51022.514.55101016816190000طٌبة الخاصة لغاتتغرٌد حسن عثمان عوض81867

23.527.5107.58.51611.531010127.51615.50000طٌبة الخاصة لغاترقٌه محمد الحسن محمد عثمان81868

33.52919.512.57.52013.53.51010136.522.5180000طٌبة الخاصة لغاترقٌه محمود محمد محمود81869

3929.519.514.51327.51971010209.524.5200000طٌبة الخاصة لغاترنا محسن حسن عوٌس81870

722.517.50000غ106.516.51531010غ29غطٌبة الخاصة لغاترنا محمد ممدوح عبدالحلٌم 81871

3629.518.51413271861010169.524.5190000طٌبة الخاصة لغاتساره جمال محمد منٌس81872

3525.518.514.511.526163.51010127.512.513.50000طٌبة الخاصة لغاتساره جمال ٌوسف احمد 81873

36.529.520151530207.5101019824200000طٌبة الخاصة لغاتسماء مصطفً احمد محمد 81874

37.528.516.51410.524.517.55.51010178.523.517.50000طٌبة الخاصة لغاتشهد اٌمن فاروق محمد 81875

3428.5191514.529.517710101982419.50000طٌبة الخاصة لغاتشٌرٌن عبدالخالق مهران علً 81876

33.53019.514.513.528124.5101018823.519.50000طٌبة الخاصة لغاتفرح محمد رشدي احمد 81877

34.528.51814.51125.5176.5101016922200000طٌبة الخاصة لغاتكاترٌن محسن عازر عبدالشهٌد81878

3225.514.513.51225.5165.5101016921.5190000طٌبة الخاصة لغاتماٌا شرٌف فاروق محمد81879

31251713619162.5101016819.516.50000طٌبة الخاصة لغاتمرٌم محمود ابوالمجد حفن81880ً

30.5271914112516.54101019821.518.50000طٌبة الخاصة لغاتمنه هللا احمد خلٌل احمد 81881

30.526.515.511.512.52413.54101017822.5180000طٌبة الخاصة لغاتمنه هللا اشرف احمد ٌاقوت العرش81882

33.528.51612.51325.516.54.5101017823.519.50000طٌبة الخاصة لغاتمنه هللا ٌاسر محمد محمود 81883

32241611.58.520143.5101011822170000طٌبة الخاصة لغاتمٌار اٌمن انور محمود 81884

38.528.5201514.529.5197.5101019824200000طٌبة الخاصة لغاتمٌسون جمال محمد سلٌمان81885

3529.5171313.526.518.57.510101992419.50000طٌبة الخاصة لغاتمٌلٌسٌا حمدي سٌد علً محمد81886

31.527.51713.510.524155.510101592019.50000طٌبة الخاصة لغاتناردٌن رجائً مكرم لبٌب81887

28.523.510.5125.517.59.56101014.581615.50000طٌبة الخاصة لغاتندى بشٌر حسن عبدالعال81888

3529191514.529.516.58.5101018825200000طٌبة الخاصة لغاتندى رضا عبدهللا اسماعٌل 81889

38.53019151530198.5101019924200000طٌبة الخاصة لغاتنرفانه جمال محمد عبدالصمد81890

27.52613.5157.522.57.56101015812.5150000طٌبة الخاصة لغاتنٌره عمرو عرفه محمد81891

38.53019.5151530198101020824.5200000طٌبة الخاصة لغاتهدى هانً محمد زكً بدر81892

3528.513.5157.522.514.55.5101013719.516.50000طٌبة الخاصة لغاتهنا محرم محمد محمد 81893

35.528.516.51513.528.516.54.5101018821.518.50000طٌبة الخاصة لغاتاحمد اشرف االحمدي محمد81894

3727.518.515153018.56101017821200000طٌبة الخاصة لغاتاحمد محمد احمد سٌد 81895

29.5251815102514.57101016918.5170000طٌبة الخاصة لغاتاحمد محمد مصطفً عطٌه81896

24209.5144.518.58.55.5101014812.5120000طٌبة الخاصة لغاتاحمد محمود ابو المجد حفن81897ً

30.52717.51513.528.513.56.5101016919.516.50000طٌبة الخاصة لغاتاسالم حسن عبدالحمٌد عبدالفتاح81898

2629.511.514.5721.513.54.5101016916.513.50000طٌبة الخاصة لغاتاٌمن احمد سعٌد عزام81899

3827171514.529.5186.5101019821.517.50000طٌبة الخاصة لغاتحسن عاصم حسن سٌد 81900



3327.519.51514.529.515610101781919.50000طٌبة الخاصة لغاتخالد عبدالرحمن محمد احمد81901

34.52418.514.59.52415.56.5101017714.511.50000طٌبة الخاصة لغاتخالد محمد الصادق حسٌن 81902

3225.518151328166.5101014721.5130000طٌبة الخاصة لغاتسعد عبدالهادي سعد عبدالهادي81903

3028.5181310.523.5165.51010168.521.515.50000طٌبة الخاصة لغاتسعٌد خالد سعٌد السٌد 81904

29.52215.5148.522.510.56101016812.515.50000طٌبة الخاصة لغاتسفٌان عالء الدٌن زكرٌا طعٌمه81905

29.528.51613.58.52215.57101018716130000طٌبة الخاصة لغاتسٌف هللا كامل عبدالبدٌع حافظ81906

36.52719151429197101015720.518.50000طٌبة الخاصة لغاتسٌف محمد فاروق البقري81907

33.529.520151530208101017823.5200000طٌبة الخاصة لغاتشرٌف عصام الدٌن علً عبدالتواب81908

3827.519.515153018.55.5101016724200000طٌبة الخاصة لغاتشهاب ابراهٌم محمود احمد 81909

3728.51815153016.57.5101014623.5200000طٌبة الخاصة لغاتعبدالرحمن حسٌن عبدهللا حافظ81910

35.528.52013152815.56.5101020825200000طٌبة الخاصة لغاتعبدالرحمن سٌد سعٌد محمد 81911

32281414.514.52915510101291714.50000طٌبة الخاصة لغاتعبدالرحمن عادل عطٌه امام81912

3729.51811.512.524187101016823.5200000طٌبة الخاصة لغاتعلً ناصر محمد ٌوسف 81913

342718121325156.5101011621170000طٌبة الخاصة لغاتعمار اٌمن جمال الدٌن الدسوق81914ً

282014810.518.5116101012615.5140000طٌبة الخاصة لغاتعمر امجد سعٌد النجم81915

34.5281814.51428.518710101571816.50000طٌبة الخاصة لغاتعمر ثروت علً سالم 81916

33.525.515.599.518.514.5510101461410.50000طٌبة الخاصة لغاتعمر هشام محمد علً 81917

29.5231510.58.51912.55.510101562015.50000طٌبة الخاصة لغاتعمرو اسماعٌل حسٌن محمد 81918

3320.514128.520.511.56.5101015618.518.50000طٌبة الخاصة لغاتعمرو خالد ٌونس قاسم 81919

3524.5161512.527.513.57101018713.512.50000طٌبة الخاصة لغاتعمرو مجدي عاطف عبدالرحمن81920

37.529.520151530198101019723.5190000طٌبة الخاصة لغاتكرٌم احمد السٌد علً 81921

3628201514.529.51981010195.524.5190000طٌبة الخاصة لغاتكرٌم باسم منٌر محمد81922

31.523.5161311247.56101017615.5120000طٌبة الخاصة لغاتمحمد اٌمن محمد محمد 81923

3022.515.57.5714.59.551010145.52216.50000طٌبة الخاصة لغاتمحمد خالد محمد سٌد 81924

26.52218710.517.5144.5101016715150000طٌبة الخاصة لغاتمحمد خالد موسى محمد81925

3527.52013.512.526175.5101018723.519.50000طٌبة الخاصة لغاتمحمد طارق سعٌد احمد81926

8910.50000غ912.521.57.53.51010غ21غطٌبة الخاصة لغاتمحمود عبدالستار محمود ٌوسف 81927

3227.516.51071714310101351614.50000طٌبة الخاصة لغاتمٌنا سعد ندا كامل81928

29.522.517891715.53.5101015516140000طٌبة الخاصة لغاتنور حازم حافظ احمد 81929

36.530201514.529.518.56101017522190000طٌبة الخاصة لغاتٌوسف صفً الدٌن صالح انٌس81930

2215.51010.5515.572.510101558.5150000طٌبة الخاصة لغاتٌوسف عباس محمد محمود 81931

36.527.52014.513.52814.56.5101018518.5180000طٌبة الخاصة لغاتٌوسف محمد ٌوسف حسن 81932

25012.5000001010160000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىاٌه رامً حسنٌن عبدالحلٌم81933

26013.5000001010190000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىجٌنا محمد عبدالحمٌد حسٌن 81934

38019.5000001010200000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىساره عبدالعزٌز خضر عمر81935

33016.5000001010190000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىلؤلؤه ولٌد حسن سعد81936

31.5013.5000001010160000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىلجٌن خالد محمد السباع81937ً

31014000001010190000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىلوجٌن اٌهاب محمد عاطف عباس81938

29012000001010160000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىهدى عبدالمقصود انور عبدالمقصود81939

25012.5000001010160000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىٌارا تامر حسنً عثمان81940

24010000001010130000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىابراهٌم فهد حمٌد االسودي81941

27011.5000001010160000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىحسن تامر حسن محمد 81942

30.5011000001010160000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىعبدالكرٌم احمد علً االسودي81943

34016.5000001010170000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىعبدهللا مسعد ٌوسف ٌوسف81944

29.5011.5000001010170000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىمحمد احمد محمد محمد81945

23012000001010180000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىمنٌر احمد منٌر السهل81946ً

32019.5000001010190000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىهادي اٌمن ابو مسلم حسن81947

32013.5000001010190000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىٌوسف احمد محمد ابراهٌم81948

32.5015.5000001010200000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىٌوسف اٌهاب عبدالعال محمد81949

31.5014000001010200000000طٌبة الخاصة دولى أمرٌكىٌوسف ٌحً زكرٌا عبدالباسط81950

38.509.5000001010200000000 طٌبة الخاصة دولى IGاالء احمد اسماعٌل حسن81951

33010000001010200000000 طٌبة الخاصة دولى IGجمٌله كمال محمد ابراهٌم81952

2605000001010190000000 طٌبة الخاصة دولى IGرٌناد مصطفً عبدالسمٌع سالمه81953

22010000001010170000000 طٌبة الخاصة دولى IGزٌنه محمد انور العزب81954

39019000001010200000000 طٌبة الخاصة دولى IGسالً اٌمن احمد محمد81955

35.5012000001010190000000 طٌبة الخاصة دولى IGسمٌره محمد عبدالرحمن عبدالسالم81956



34.5015.5000001010180000000 طٌبة الخاصة دولى IGشهد مدحت احمد فؤاد محمد81957

36017.5000001010200000000 طٌبة الخاصة دولى IGفرح محمد جمال الدٌن صبري81958

36011.5000001010180000000 طٌبة الخاصة دولى IGفرح مصطفً مامون السٌد81959

28.505.5000001010160000000 طٌبة الخاصة دولى IGفرٌده محمود بدر الدٌن مصطفً 81960

36.5018000001010200000000 طٌبة الخاصة دولى IGلما محمد اشرف ابراهٌم 81961

2206.5000001010130000000 طٌبة الخاصة دولى IGمرٌم اشرف مٌخائٌل غال81962ً

34014.5000001010200000000 طٌبة الخاصة دولى IGمرٌم حسام الدٌن وحٌد شوق81963ً

29.5012.5000001010190000000 طٌبة الخاصة دولى IGمنه هللا حسام محمد عباس81964

34013.5000001010170000000 طٌبة الخاصة دولى IGمنه هللا مجاهد صدقً نصار81965

25.506.5000001010160000000 طٌبة الخاصة دولى IGمٌار نبٌل محمد الصغٌر محمد81966

36.5015.5000001010190000000 طٌبة الخاصة دولى IGنجاه محمود عبدالفتاح مصطفً 81967

36016.5000001010190000000 طٌبة الخاصة دولى IGندى محمد سعٌد عبدالعزٌز81968

32.5012.5000001010160000000 طٌبة الخاصة دولى IGاحمد عصام حسن حمزه81969

37018000001010180000000 طٌبة الخاصة دولى IGاحمد محمد عبدالحلٌم رمضان81970

26.5014000001010150000000 طٌبة الخاصة دولى IGادهم تامر حازم الصراف81971

31.506.5000001010170000000 طٌبة الخاصة دولى IGحمزه مدحت كمال احمد81972

36018000001010170000000 طٌبة الخاصة دولى IGخالد سٌد فرج علً 81973

3309000001010160000000 طٌبة الخاصة دولى IGزٌاد احمد كرم احمد81974

36018000001010200000000 طٌبة الخاصة دولى IGعبدالرحمن شرٌف رفعت محمد 81975

1903000001010110000000 طٌبة الخاصة دولى IGعمر حازم محمد عبدالرحمن81976

34014.5000001010180000000 طٌبة الخاصة دولى IGعمر نبٌل فرج سٌد ابو العنٌن81977

35.5016.5000001010180000000 طٌبة الخاصة دولى IGعمر هشام امام حافظ81978

23011.5000001010120000000 طٌبة الخاصة دولى IGمحمد حسام الدٌن محمد بٌوم81979ً

31.5012000001010140000000 طٌبة الخاصة دولى IGمحمد محمد عبدالكرٌم عبدالغن81980ً

32.5016000001010170000000 طٌبة الخاصة دولى IGٌاسٌن محمد عصام محمود 81981

34017000001010190000000 طٌبة الخاصة دولى IGٌوسف شرٌف مصطفى ابراهٌم 81982

33.5016000001010170000000 طٌبة الخاصة دولى IGٌوسف طارق عبدالحمٌد مرس81983ً

37.529.5161513.528.5155.51010198.521.518.50000الكنانة الخاصة لغاتانجى اسامه فتحى احمد81984

36.5291515132816.541010208.523190000الكنانة الخاصة لغاتاٌه هللا عبدالغنى محمد عبدالغنى81985

3828.517.513.513.527164.51010208.522.518.50000الكنانة الخاصة لغاترٌم محمد محروس شحاته81986

34.528.517.514.514.5291751010168.52317.50000الكنانة الخاصة لغاتزٌنه احمد ابراهٌم احمد81987

29.51910.510414103.51010138107.50000الكنانة الخاصة لغاتساره اشرف سعد زغلول81988

312710.514102415.53101017712.5200000الكنانة الخاصة لغاتسما احمد محمد صفوت81989

3829.5151512.527.5185.51010198.524.5200000الكنانة الخاصة لغاتفرح تامر ٌوسف ذوالفقار81990

363016.514.51428.517.58.51010178.52519.50000الكنانة الخاصة لغاتفرح شرٌف كمال سٌد محمد81991

35.527.51315142918.55101016914.516.50000الكنانة الخاصة لغاتلوجٌن محمود محمد ابوالوفا81992

3629.514.514.51226.51651010177.522180000الكنانة الخاصة لغاتلٌلى عماد الدٌن محمد عبداللطٌف81993

35.529.51914142817.55.51010208.524.5180000الكنانة الخاصة لغاتماٌا عمرو صالح الدٌن محمد81994

32.52813.515112615.541010136.518140000الكنانة الخاصة لغاتمرٌم ممدوح صالح احمد81995

3829181515301981010189.524.518.50000الكنانة الخاصة لغاتمرٌم هانى على على81996

37.530171513.528.51971010209.52519.50000الكنانة الخاصة لغاتملك طارق مصطفى عوٌس81997

38.529.51515153018.54.5101016919.516.50000الكنانة الخاصة لغاتمنار محمد محمود عبدالعال81998

37.53018.51513.528.51971010198.523.5180000الكنانة الخاصة لغاتمى اشرف السٌد عبدالعزٌز81999

3729161513.528.516.55.51010168.520.518.50000الكنانة الخاصة لغاتمٌار عمرو محمد منصور82000

28.5271064106.541010155.512.58.50000الكنانة الخاصة لغاتندى سمٌر طلعت محمد82001

3529.517.514.514.529157101019924.518.50000الكنانة الخاصة لغاتهاجر طارق نجاح الشحات82002

3528.519.51514.529.5186.5101019823.518.50000الكنانة الخاصة لغاتهبه ابراهٌم عوٌضه منشار82003

2529.5121081814.54101017722.517.50000الكنانة الخاصة لغاتٌمنى شرٌف على مصطفى82004

31.525.517.513.51124.514.54.5101019718150000الكنانة الخاصة لغاتاحمد السٌد محمد توفٌق82005

35.52819.5151530198.510101962419.50000الكنانة الخاصة لغاتاحمد اٌمن احمد عبدالحمٌد82006

30.526.517.5151530157101019718.5180000الكنانة الخاصة لغاتاحمد خالد احمد ابراهٌم82007

26.52516.5111122141.510101661916.50000الكنانة الخاصة لغاتاحمد محمد مصطفى محمود82008

2928171112231351010136.516.519.50000الكنانة الخاصة لغاتاحمد ٌاسر حسن محمود82009

2022.5138.5715.5150101017612.511.50000الكنانة الخاصة لغاتادهم خالد حسن احمد82010

21.5259881610.51.5101016615.5170000الكنانة الخاصة لغاتادهم سامح سٌد حسن82011

362718.515153018.58.5101019824170000الكنانة الخاصة لغاتاٌاد محمد سٌد احمد 82012



30.528.517.514132717410101572412.50000الكنانة الخاصة لغاتبالل خالد محمد منٌر82013

23.52277.55.5137.50.5101014711.5130000الكنانة الخاصة لغاتجاسر سامح سٌد حسن دعبس82014

33.527.516.51514.529.517.551010188.524170000الكنانة الخاصة لغاتحازم طارق احمد احمد82015

25.528.513147.521.514.51.5101014819170000الكنانة الخاصة لغاتحمزه مصطفى محمد مهدى82016

2023.59127.519.58.511010157119.50000الكنانة الخاصة لغاتزٌاد اشرف محمد عبدالرازق82017

2018.585.549.59.511010154.5109.50000الكنانة الخاصة لغاتزٌاد خالد رمضان على82018

28.5251411.5920.514.51101018619.5130000الكنانة الخاصة لغاتسٌف الدٌن محمود محمد عبدالرازق82019

30.525.51815122715.52.5101019622170000الكنانة الخاصة لغاتشرٌف خالد مختار كمال82020

333016158.523.515.51.51010156.51816.50000الكنانة الخاصة لغاتعبدالرحمن اٌهاب عبدالمنعم حسن82021

34.523.515.515122719210101382318.50000الكنانة الخاصة لغاتعبدالرحمن طلعت هاشم عبدالجٌد82022

31.529.518.514.51327.516.51.5101017822.5180000الكنانة الخاصة لغاتعبدالعزٌز عونى عبدالعزٌز ٌوسف82023

2726.51913.512.52615.55101017720.5180000الكنانة الخاصة لغاتعمر اشرف حلمى حسٌن82024

2927.51713.512.52614.54101020713130000الكنانة الخاصة لغاتفادى عصام رمزى حلمى82025

3428.517151530176101020916.5130000الكنانة الخاصة لغاتمحمد اسامه عبدالمنعم عبدالرحمن82026

34.52618.51414.528.5197101017821.5150000الكنانة الخاصة لغاتمحمد طارق احمد سلٌمان82027

3623.518.514.514.52915.58.5101016618.516.50000الكنانة الخاصة لغاتمحمد عبدالحمٌد مرعى عبدالحلٌم82028

3429.51711.51122.51281010166.520.510.50000الكنانة الخاصة لغاتمحمد على عبدالرازق سٌد اسماعٌل82029

3329181514.529.5186.5101018720.515.50000الكنانة الخاصة لغاتمحمد هالل محمد عبدالعال82030

332816.510.510.52185.51010127.518.5120000الكنانة الخاصة لغاتمحمود محمد رمضان الشحات82031

32281813.51427.512.57101016917.5180000الكنانة الخاصة لغاتمروان رضا عطٌه البندارى82032

3430201514.529.519.57.5101020824.519.50000الكنانة الخاصة لغاتمصطفى خالد صالح الدٌن احمد82033

33.52817.513.514.528185.51010178.52418.50000الكنانة الخاصة لغاتمصطفى وائل مصطفى سعد82034

30.527.51813.51427.513.531010168.523.517.50000الكنانة الخاصة لغاتٌوسف احمد سعٌد محمد82035

37301914.51529.518.56.5101017823.518.50000الكنانة الخاصة لغاتٌوسف اشرف السٌد احمد82036

343018.513.51528.518.561010196.524200000الكنانة الخاصة لغاتٌوسف محمد ٌاسر عبدالقادر82037

383019.515153019.58101019824.5200000الكنانة الخاصة لغاتٌوسف نبٌل محمود فرج82038

35.5020000001010200000000الكنانة الخاصة دولىجوستٌنا مرقص محب دٌمان82039

26.5013.5000001010170000000الكنانة الخاصة دولىحال عبدالجلٌل حسن محمد اسماعٌل82040

28011000001010180000000الكنانة الخاصة دولىحال محمد على المنشاوى82041

30.5013000001010170000000الكنانة الخاصة دولىلمى هشام عبدالنور محمد عٌسى82042

36.5019.5000001010200000000الكنانة الخاصة دولىلٌدٌا اشرف لوٌس فهٌم82043

21010000001010150000000الكنانة الخاصة دولىمرٌم محفوظ احمد محفوظ82044

1606.5000001010150000000الكنانة الخاصة دولىاحمد اٌهاب صبحى سلٌم82045

0000000غ000001010غ0غالكنانة الخاصة دولىدانى عبدهللا محمد عمر82046

35.5015.5000001010170000000الكنانة الخاصة دولىزٌاد عمر عطٌه السٌد82047

33018000001010180000000الكنانة الخاصة دولىعمر حمدى محمد مصطفى82048

32017.5000001010200000000الكنانة الخاصة دولىعمر مختار رمضان عبدالحمٌد82049

23.5011000001010190000000الكنانة الخاصة دولىفٌلوباتٌر زكى عبدهللا شاكر82050

24.5011000001010180000000الكنانة الخاصة دولىمروان محمود عبدالمعطى محمد82051

28010000001010200000000الكنانة الخاصة دولىٌوسف حازم محمود رفقى82052

29.5281614.513.52816.5710101981613.50000بردى الخاصة لغاتاٌتن ولٌد فاٌز محمد82053

363015.514.513.528177.5101019920.517.750000بردى الخاصة لغاتزهراء محمد موسً سلٌمان82054

36.528.520151530199101019921.519.50000بردى الخاصة لغاتسلمً محمد عبدالفتاح محمد82055

35.529.52014.514.529188101019923.5200000بردى الخاصة لغاتغالٌه غٌث عبدالودود عبدالداٌم82056

35.528.51812142617.5710101982118.250000بردى الخاصة لغاتاحمد عمرو احمد محمد82057

2424.511.514.59.524116.510101691516.50000بردى الخاصة لغاتعمر محمد عبدالحمٌد عبدالفتاح82058

17.5104.5710.517.510410109813.58.50000بردى الخاصة لغاتماجد محمد ماجد محمد عبدالمنعم82059

24.5227.56.5713.56610101281211.50000بردى الخاصة لغاتٌاسٌن خالد محمد صالح82060

3826.520121224147101019918200000ممفٌس الخاصة لغاتاروى محمود عبدهللا حسن82061

36.529.52015153019.57.510101992419.50000ممفٌس الخاصة لغاترغده عالء حسن عبدالعظٌم82062

34261915153017.56.51010191023190000ممفٌس الخاصة لغاتمنه هللا حمدى صبحى ابراهٌم82063

35291915153017.56.510101991718.50000ممفٌس الخاصة لغاتنهال صالح فؤاد على محمود82064

34.5241514.514.52917.56.5101018914150000ممفٌس الخاصة لغاتمحمد اٌمن محمد رضوان82065

34.527.51814.51529.517.57.5101018819140000ممفٌس الخاصة لغاتمحمد حسن محمد عبدالغفار82066

36016.5000001010180000000الجٌل الجدٌد الدولٌةبسمله احمد عبدالملك حسن82067

31.5018.5000001010180000000الجٌل الجدٌد الدولٌةجومانه حاتم احمد عبدالعظٌم82068



31.5018.5000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةحال احمد مصطفى السادات82069

34018000001010160000000الجٌل الجدٌد الدولٌةحنان خالد عبدالرحمن جاد82070

31.5019000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةحنٌن حسنى محمد حسن82071

29019000001010160000000الجٌل الجدٌد الدولٌةربا محمد محمود محمد82072

35.5016000001010200000000الجٌل الجدٌد الدولٌةزٌنه احمد ابوبكر على82073

32.5018.5000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةسلمى محمد عبدالصمد ابراهٌم82074

25016000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةسلمى ممدوح محروس عبدالعال82075

32.5019000001010200000000الجٌل الجدٌد الدولٌةسهٌله محمد عبدالصمد ابراهٌم82076

29.5018.5000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةفرح هشام عبدالرحمن احمد82077

32019.5000001010200000000الجٌل الجدٌد الدولٌةلمٌس عالء الدٌن انور محمد82078

27.5015.5000001010200000000الجٌل الجدٌد الدولٌةمرٌم محمد على عبدالسالم82079

23.5016000001010150000000الجٌل الجدٌد الدولٌةمنار محمود عبدالسالم الشافعى82080

30017.5000001010200000000الجٌل الجدٌد الدولٌةمٌرنا عبدهللا الحسٌنى شلٌل82081

32.5015.5000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةنادٌن حسام الدٌن عبدالحسٌب طه82082

30.5012.5000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةندى عاطف محمد محمد82083

32014000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةندى هانى مراد كامل82084

26014.5000001010160000000الجٌل الجدٌد الدولٌةنغم اٌمن شاكر عبدالفتاح82085

38017000001010200000000الجٌل الجدٌد الدولٌةنهال سمٌر محمد محمد احمد82086

33018000001010180000000الجٌل الجدٌد الدولٌةنور احمد نبٌل سعد82087

31.5018.5000001010180000000الجٌل الجدٌد الدولٌةهنا هشام المغاورى حسٌن82088

0000000غ000001010غ17.50الجٌل الجدٌد الدولٌةابراهٌم عمر محمد احمد82089

26017000001010200000000الجٌل الجدٌد الدولٌةابوبكر طارق عبدالهادى الشوربجى82090

34.5020000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةاحمد عمرو احمد محمد82091

27.5016.5000001010140000000الجٌل الجدٌد الدولٌةاحمد عوض ٌسرى البراوى82092

0000000غ000001010غ230الجٌل الجدٌد الدولٌةاحمد محمد احمد جمال82093

0000000غ000001010غ0غالجٌل الجدٌد الدولٌةاحمد ٌحٌى حسن احمد82094

11.507000001010110000000الجٌل الجدٌد الدولٌةادهم احمد حسٌن طه82095

29014.5000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةادهم محمد احمد عالم82096

35.5019.5000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةاسالم ابراهٌم على محمد82097

20.507000001010130000000الجٌل الجدٌد الدولٌةاندرو رسمى رمزى بشاى82098

0000000غ000001010غ300الجٌل الجدٌد الدولٌةتامر مهٌب حسونه عبدالحلٌم82099

20011000001010120000000الجٌل الجدٌد الدولٌةحازم محمود حامد محمود82100

28015.5000001010160000000الجٌل الجدٌد الدولٌةحسنى احمد حسنى السعٌد82101

19.5010000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةزكرٌا اشرف زكرٌا حامد82102

27.5014000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةزٌاد ابراهٌم سٌد ناصر82103

34.5020000001010180000000الجٌل الجدٌد الدولٌةزٌاد اٌمن محمود امٌن82104

31.5018.5000001010150000000الجٌل الجدٌد الدولٌةزٌاد شرٌف حمدى محمود82105

35020000001010180000000الجٌل الجدٌد الدولٌةزٌاد شرٌف سمٌر سعد الدٌن82106

33.5018.5000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةزٌاد محمد فاروق عبدالغفار82107

28.5019000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةسامى اٌمن محمد سامى ابراهٌم82108

35019000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةعادل ٌاسر عادل خلٌفه82109

34012.5000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةعبدهللا حجازى حجازى مصطفى82110

34.5017000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةعبدهللا محمد محمد نبٌل82111

23.5010000001010120000000الجٌل الجدٌد الدولٌةعبدهللا محمود محمد عبدالحكٌم82112

23.5015000001010160000000الجٌل الجدٌد الدولٌةعمر محمد فتحى عباس82113

30.5014.5000001010180000000الجٌل الجدٌد الدولٌةفارس احمد محمد امٌن82114

24.5014.5000001010130000000الجٌل الجدٌد الدولٌةفهد فٌصل عبدالعزٌز عرفه82115

28.5011000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةكرٌم احمد دروٌش المعداوى82116

36.5020000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةكرٌم محمد طلعت كامل82117

33.5019000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةمؤمن محمود محمد حمزه82118

37020000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةمازن احمد سمٌر اللبودى82119

24011000001010150000000الجٌل الجدٌد الدولٌةمحمد ابراهٌم محمد ابراهٌم82120

27016.5000001010180000000الجٌل الجدٌد الدولٌةمحمد حسن احمد حسن82121

34014.5000001010130000000الجٌل الجدٌد الدولٌةمحمد خالد صالح الدٌن عبدالخالق82122

38.5020000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةمحمد خالد عاطف احمد82123

0000000غ000001010غ0غالجٌل الجدٌد الدولٌةمحمد سعٌد سعد على جمعه82124



26.5017.5000001010180000000الجٌل الجدٌد الدولٌةمحمد عصام الدٌن محمد امٌن82125

32019000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةمحمد مصطفى تركى االمام82126

29.5012.5000001010170000000الجٌل الجدٌد الدولٌةنورالدٌن هشام محمد رضا مصطفى82127

29.5015000001010190000000الجٌل الجدٌد الدولٌةٌاسٌن محمود على محمود82128

31019000001010200000000الجٌل الجدٌد الدولٌةٌوسف اٌهاب صالح الدٌن عبدالمنعم82129

34019.5000001010200000000الجٌل الجدٌد الدولٌةٌوسف خالد كمال عواد82130

28.5018000001010160000000الجٌل الجدٌد الدولٌةٌوسف مصطفى عبدالصمد عبدالحمٌد82131

245435880.599128000000السٌدة خدٌجة ت أابتسام اٌمن ابراهٌم حسن82132

3021111271917499178000000السٌدة خدٌجة ت أاسراء محمد عبدالنبى اسماعٌل82133

236.55.536.59.58.5099178000000السٌدة خدٌجة ت أاسماء محمد محمد عرفات82134

342618.512.57.52017599198.5000000السٌدة خدٌجة ت أالشٌماء عماد جمال راشد82135

30.512.513.513.54.51816.51.599178.5000000السٌدة خدٌجة ت أامٌره شعبان وجٌه السٌد82136

000000غغ99غغ0غغغغغالسٌدة خدٌجة ت أاٌه شعبان وجٌه السٌد82137

2.580.532.55.51099117000000السٌدة خدٌجة ت أرضا محمد رجب محمود82138

28.5171194.513.510099178000000السٌدة خدٌجة ت أرٌم نوح احمد حسٌن82139

36.524.518.51310.523.517899199000000السٌدة خدٌجة ت أساره جمعه حسن عطٌه82140

28.510.5178.57.51613.5399188000000السٌدة خدٌجة ت أشٌماء سلٌمان طلعت احمد82141

278.5127.56.51410.51.599178000000السٌدة خدٌجة ت أفاطمة محمد عبدالفتاح محمد82142

15.543.52.51.544.5099146000000السٌدة خدٌجة ت أفرحه محمد ابراهٌم جاب هللا82143

28.521.51294.513.513.5499108000000السٌدة خدٌجة ت أمرٌم احمد سٌد على82144

8.590.52.524.50.5099104000000السٌدة خدٌجة ت أمرٌم احمد عبدالحكٌم محمد82145

28.511.573.547.511.50.599127000000السٌدة خدٌجة ت أمنار ناصر جوده محمود82146

332413.59.57.51716.5199187000000السٌدة خدٌجة ت أنارٌمان ابراهٌم محمود ابراهٌم82147

166533.56.53.5099186000000السٌدة خدٌجة ت أندا جالل السٌد عبدالمعز82148

2716.512.510.59.52016199187000000السٌدة خدٌجة ت أنورا على حلمى السٌد82149

239.577714111.599167000000السٌدة خدٌجة ت أنورا محمد محمود عبدالباسط82150

32.5913.5126.518.516.53.599167.5000000السٌدة خدٌجة ت أهاجر عشرى عبدالعزٌز شحاته82151

30.58.5797.516.516.5299166000000السٌدة خدٌجة ت أٌاسمٌن سعٌد كامل عبداللطٌف82152

000000غغ99غغ0غغغغغالسٌدة خدٌجة ت أاحمد سامى احمد تونى82153

20.53.55.53.52.5640.599156000000السٌدة خدٌجة ت أاسالم محمد ابراهٌم احمد82154

15.556.51.51.533.5099135000000السٌدة خدٌجة ت أاشرف سٌد حسن محمد82155

21.54.51345.59.55.5099127000000السٌدة خدٌجة ت أاكرم هانى مرسى االخرس82156

205.58.54.54.5910.5099158000000السٌدة خدٌجة ت أجمال محمد مصطفى احمد82157

38.524191514.529.518799188000000السٌدة خدٌجة ت أحسن خالد فتحى حسن82158

142.55.541.55.53.5099136.5000000السٌدة خدٌجة ت أخالد محمد متولى عبدالكرٌم82159

000000غغ99غغ0غغغغغالسٌدة خدٌجة ت أرجب احمد مصطفى شحاته82160

31.5793.547.514099117.5000000السٌدة خدٌجة ت أسٌف الدٌن ناصر جوده محمود82161

20.559.532.55.5319986.5000000السٌدة خدٌجة ت أشمس ممدوح عبدالعزٌز ثابت82162

18.55843.57.55.50.59987000000السٌدة خدٌجة ت أعبدالرحمن شعبان انور احمد82163

31111383.511.513.5399147000000السٌدة خدٌجة ت أعبدالرحمن محمود حلمى على82164

36.518.51914142819599198000000السٌدة خدٌجة ت أعالء رجب صدقى محمد82165

24.5814.574.511.57.50.599148000000السٌدة خدٌجة ت أمؤمن جمعه محمد محمد82166

26.5416.513.5922.517.5399178000000السٌدة خدٌجة ت أمحمد جمال فهمى محمود82167

29.59.5106.5410.59.5199146000000السٌدة خدٌجة ت أمحمد زٌن عبدالعزٌز عبدالمعطى82168

155.552.51.542099136.5000000السٌدة خدٌجة ت أمحمد سعٌد محمود شحاته82169

1371031.54.5309968000000السٌدة خدٌجة ت أمحمود ٌاسٌن عبدالجلٌل سعداوي82170

352.514.56713130.599158000000السٌدة خدٌجة ت أنادى عبدالحافظ محمود عبدالحافظ82171

27.55118.5614.53099147000000السٌدة خدٌجة ت أوائل ابوجراس حسن مرسى82172

352615.51511.526.514599187.5000000السٌدة خدٌجة ت أٌاسٌن زاهر ٌاسٌن رضوان82173

27.55174.5610.512.5099107.5000000السٌدة خدٌجة ت أٌوسف محمد فوزى محمد82174

36.529.5161514.529.517.57.51010198000000الفرسان الخاصة عربىاسراء ثروت زكرٌا مغربى82175

372918.514.513.52819.571010208000000الفرسان الخاصة عربىاشواق عادل صابر عبده82176

38.529191514.529.5186.51010198000000الفرسان الخاصة عربىامنٌه احمد حمدى منصور82177

39.529.51915153019.57.51010209000000الفرسان الخاصة عربىاٌات عادل عبدالعاطى عبدالهادى82178

372911.514.51428.518.57.51010208000000الفرسان الخاصة عربىحبٌبه محمد عادل محمود82179

32.5198.512.510.52311.54.51010187000000الفرسان الخاصة عربىخلود حسن رفٌق دلول82180



3323.515121224146.51010167000000الفرسان الخاصة عربىراما عمار االش82181

38.5302015153019.591010188000000الفرسان الخاصة عربىروان محمود عبدالعال هاشم82182

3728.518.51411251871010198000000الفرسان الخاصة عربىروان محمود عبدالعزٌز عبدالرحمن82183

35.519.513.51011.521.51661010197000000الفرسان الخاصة عربىساره محمد احمد الدٌساوى82184

37.529181514.529.518.56.51010208000000الفرسان الخاصة عربىسلمى عصام حسن على82185

34.521.516.5111223176.51010137000000الفرسان الخاصة عربىسلمى محمود عبدالغنى عبدالمجٌد82186

3824191514.529.51871010176000000الفرسان الخاصة عربىسهٌله محمد عبدالرحٌم عبدالمجٌد82187

38.53020151530208.51010208000000الفرسان الخاصة عربىشاهى محمد مصطفى محمد82188

3626.516.51514.529.519.56.51010188000000الفرسان الخاصة عربىشروق جاد قمصان جاد82189

342115.510.51222.517.531010198000000الفرسان الخاصة عربىعفاف عصام عبدالحمٌد جمعه82190

36.52416.512122414.54.51010167000000الفرسان الخاصة عربىعلٌاء عٌد عواد سوٌلم82191

38.525.51914.51428.517.56.51010197000000الفرسان الخاصة عربىفاطمه اشرف سامى مبروك82192

24.51211116176.55.51010139000000الفرسان الخاصة عربىفاطمه شرٌف رمضان عبدالرحٌم82193

25.55.512.56.5915.53.50101077000000الفرسان الخاصة عربىفاطمه محمد ٌوسف سلٌمان82194

3326156121813.511010157000000الفرسان الخاصة عربىفرح عاطف محمد عبدالعاطى82195

362719.510.51323.51561010189000000الفرسان الخاصة عربىالرٌن رامى احمد 82196

3727.520151530206.51010207000000الفرسان الخاصة عربىلمٌاء هشام عبدالداٌم محمد82197

322219.512.513.52611.52.51010198000000الفرسان الخاصة عربىمرام احمد مصطفى طه82198

342519.51513281111010109000000الفرسان الخاصة عربىمنه هللا انور عبدهللا انور82199

33.52919.51514.529.51751010187000000الفرسان الخاصة عربىمنه هللا محمد فهمى محمد82200

000000غغغغغغ0غغغغغالفرسان الخاصة عربىمنه هللا محمود فاٌز مصطفى82201

34.510.5176.56.5131221010169000000الفرسان الخاصة عربىمها احمد طاهر سمٌر توتونجى82202

36.5291914152915.511010169000000الفرسان الخاصة عربىمى عبدالرحمن الحسٌنى ابوعرب82203

3311.519.513142718.52.51010188000000الفرسان الخاصة عربىمٌاده محمود نقار 82204

36.52515.51112.523.512.53.5101076000000الفرسان الخاصة عربىمٌار فتحى عبدالفتاح محمود82205

38.529.52015153019.581010188000000الفرسان الخاصة عربىندا على محمود حسن82206

3929.520151530187.51010187000000الفرسان الخاصة عربىندى محمد عبدهللا النجار82207

38.5272014152918.57.51010188000000الفرسان الخاصة عربىندى منصور سٌف النصر مرسى82208

35.522.5209.51322.517.541010178000000الفرسان الخاصة عربىنغم محمود عبدالعزٌز عبدالفتاح82209

37.5262015142917.57.51010198000000الفرسان الخاصة عربىنهى محمد عبدالسمٌع محمد82210

37.5292015153019.581010189000000الفرسان الخاصة عربىنورهان محمد الصغٌر احمد احمد82211

311717.511.514.5261241010148000000الفرسان الخاصة عربىوالء محمد عبدالعال جادالكرٌم82212

33.523.519.58.510.51917.55.51010207000000الفرسان الخاصة عربىابراهٌم جرجس صبحى جرجس82213

37.52819.51513.528.518.56.51010176000000الفرسان الخاصة عربىابراهٌم نصر ابراهٌم عبدالمنعم82214

3011.510.53.54.581161010137000000الفرسان الخاصة عربىاحمد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح82215

309.5113.53.5713.51.51010136000000الفرسان الخاصة عربىاحمد محمد ابوالفتوح احمد82216

31.519.51261.57.58.531010136000000الفرسان الخاصة عربىاحمد محمد عبدهللا الفاروق على82217

36.52419.513.51326.517.53.51010176000000الفرسان الخاصة عربىاسامه خالد فاروق عبدالعزٌز82218

341217.58.5210.57.521010118000000الفرسان الخاصة عربىانس محمد حسٌن امٌن82219

34.5918.58.5210.510.52.51010147000000الفرسان الخاصة عربىباسل توفٌق محمد عبدهللا82220

36.521.520141226153.51010157.5000000الفرسان الخاصة عربىحسام ناصر على رفاعى82221

33.52016.51312.525.51751010147000000الفرسان الخاصة عربىحسن حسام الدٌن حسن محمد82222

3425.51876.513.515.561010166000000الفرسان الخاصة عربىحسن على حسن ابراهٌم82223

31.52419.59817164.51010176000000الفرسان الخاصة عربىحلمى عصام محمد حلمى82224

29141655.510.5771010138000000الفرسان الخاصة عربىشادى احمد سٌد على 82225

342717.512.513.52615.591010147000000الفرسان الخاصة عربىضٌاء محمد مختار محمد82226

30.57.519.563913.56.51010156000000الفرسان الخاصة عربىطه محمد الحمٌد82227

36282014.51529.517.57.51010186000000الفرسان الخاصة عربىعبدالرحمن اشرف محمد عبدالعزٌز82228

3313134.53.58114.51010147000000الفرسان الخاصة عربىعبدهللا عمادالدٌن عبدالحمٌد السٌد82229

265.516.554910.511010115000000الفرسان الخاصة عربىعلى احمد عبدالحمٌد بكر82230

32.52419.512.57.520154.51010137000000الفرسان الخاصة عربىعمر مجدى محمد رائف82231

3523151414.528.5172.51010158000000الفرسان الخاصة عربىكرٌم محمد رضا عباس السٌد حسانٌن82232

31.521.57.56.5410.510.53.51010127000000الفرسان الخاصة عربىلؤى طالل عبدهللا ابوالفتوح82233

29.513.59141327133.51010138000000الفرسان الخاصة عربىمؤمن مجدى احمد مسعد82234

21.56.52.54597.511010137000000الفرسان الخاصة عربىماركو ٌسرى مكرم ٌعقوب82235

36.527.52014102418.571010199000000الفرسان الخاصة عربىمحمد حجاج فتحى السٌد82236



3724.5201414281861010157000000الفرسان الخاصة عربىمحمد حمزه بالل ابواسد82237

269.595.538.510.511010136000000الفرسان الخاصة عربىمحمد عمادالدٌن فاٌز مصطفى82238

35.51915.59.55.51516.521010108000000الفرسان الخاصة عربىمحمد ناصر على محمد82239

362719.514132717.551010149000000الفرسان الخاصة عربىمحمود عٌد محمود البنا82240

3727.52014.51529.518101010198000000الفرسان الخاصة عربىمحمود محمد محمود على82241

32.521.514.5114.515.51551010167000000الفرسان الخاصة عربىمروان محمد السٌد عبدالهادى82242

31.52318.512.5820.5154.51010127000000الفرسان الخاصة عربىمروان هانى فاٌز محمد82243

36.52919151530198.51010208000000الفرسان الخاصة عربىمٌنا فرٌد شوقى رٌاض82244

24.518.515.510.5818.5113.51010126000000الفرسان الخاصة عربىنبٌل نعٌم احمد راشد82245

3424.519.512921133.51010147000000الفرسان الخاصة عربىٌوسف ابراهٌم كمال ابراهٌم82246

3628.5201514.529.519.57.51010189000000الفرسان الخاصة عربىٌوسف اسامه جوده عبدالشافى82247

32231412.53.51614.54.51010145000000الفرسان الخاصة عربىٌوسف عبدالحمٌد حسٌن خلٌل82248

3120158.57.51614.531010166000000الفرسان الخاصة عربىٌوسف عطٌه سباعى عطٌه82249

29.58.543038.50.51010138000000أحمد عرابى ت أاسراء نزٌه فتحى على82250

32.529.51610.5313.5142.51010187000000أحمد عرابى ت أاسماء سٌد خلف احمد82251

5.57.520.511.52.501010106000000أحمد عرابى ت أاسماء محمد عبدالحمٌد حسٌن82252

2639.52.513.511.521010177000000أحمد عرابى ت أامل خالد سعد عبدالحمٌد82253

312315.510818165.5109198000000أحمد عرابى ت أامل محمد السٌد عبدالسالم82254

25.510.5752791109177.5000000أحمد عرابى ت أجهاد بدوى فراج طلب82255

34.52116.598.517.516.55109188000000أحمد عرابى ت أخلود محمد احمد عبدالجلٌل82256

000000غغ99غغ0غغغغغأحمد عرابى ت أزٌنب عوٌس عبدالحلٌم حسن82257

30178.54.52.5711.5299126.5000000أحمد عرابى ت أست الحله حسن محمد حسن82258

31.519.514.5116.517.513.53.599168000000أحمد عرابى ت أشرٌن عواد سٌد عواد82259

24.5115.54.53.589.5299159000000أحمد عرابى ت أشٌماء شرٌف عبدالرحٌم السٌد82260

136310.51.55.50.599147.5000000أحمد عرابى ت أعال احمد رجب محمد82261

1493.50.511.56199147000000أحمد عرابى ت أغاده محمد سٌد حسن82262

3727.52014.513.528198.599208000000أحمد عرابى ت أغاده ٌاسر فرغلى رمضان82263

199320.52.5309987000000أحمد عرابى ت أفتحٌه عبدالحمٌد احمد الشاوٌش82264

8.511.541.50.521299176.5000000أحمد عرابى ت أمرٌم جمال رشٌد كامل82265

34.524.5161514.529.517.5799187000000أحمد عرابى ت أمرٌم كامل رزق خلٌل82266

000000غغ99غغ0غغغغغأحمد عرابى ت أندى محمد محمود احمد82267

000000غغ99غغ0غغغغغأحمد عرابى ت أنعمه احمد فهمى احمد82268

189.58.55.51.575.509998000000أحمد عرابى ت أوالء عبدالباسط محمد النوبى82269

2520.5551.56.560.599138000000أحمد عرابى ت أوالء عبدالرحٌم جالل محمد82270

8.512.50.510.51.5009967000000أحمد عرابى ت أٌاسمٌن خالد رشدى دكرورى82271

000000غغ99غغ0غغغغغأحمد عرابى ت أٌاسمٌن خضر جالل محمد82272

3221.51294.513.5124.599198000000أحمد عرابى ت أٌسرٌه جمعه احمد حمودى82273

1916.532.524.58099188000000أحمد عرابى ت أابرام قٌصر فهمى ٌوسف82274

211340.53.543.51.598128000000أحمد عرابى ت أابراهٌم احمد ابراهٌم احمد82275

27.51113.521314.5298168000000أحمد عرابى ت أاحمد عاطف مصطفى كامل82276

6.512.532.513.51098117000000أحمد عرابى ت أاحمد على محمد عثمان82277

3021167.511.51917498177.5000000أحمد عرابى ت أاحمد فوزى محمد كلٌب82278

2818.5503.53.53198117000000أحمد عرابى ت أاحمد محمد عبدالقادر محمد82279

17.518.55.51.512.52098137.5000000أحمد عرابى ت أبدر محمد العربى ابوبكر عبدالعال82280

24.518.52.521.53.53098167000000أحمد عرابى ت أتامر كمال خلٌل حسن82281

1517.520111098107000000أحمد عرابى ت أجابر عصام سٌد محمد82282

20.5133.52.51.541098157000000أحمد عرابى ت أحسام الدٌن هشام محمد متولى82283

1614.52.52.524.52098107000000أحمد عرابى ت أحسام حسن عزٌز عبدالعلٌم82284

181220.51.522.5098127000000أحمد عرابى ت أحسٌن ابوبكر محمود ابوبكر82285

33.519114.53.5818298187.5000000أحمد عرابى ت أحمزه محمد شحاته عبدالجواد82286

12202.51.50.5261.598148.5000000أحمد عرابى ت أخالد ابوزٌد صالح عبدالنبى82287

269.516.5151227162.598186.5000000أحمد عرابى ت أرزق كامل رزق خلٌل82288

2411.5812.53.51612.5298178000000أحمد عرابى ت أسامى هنى زكرٌا صالح82289

10.592.5115.516.52198106000000أحمد عرابى ت أصابر متولى خٌرهللا سعد82290

9.552.58.51.5102.5098137000000أحمد عرابى ت أعبدالباقى محمد عبدالباقى عٌسى82291

132.537.51.594.5098138000000أحمد عرابى ت أعبدالغنى محمد عبدالغنى علوانى82292



154.52.563.59.53.5098145.5000000أحمد عرابى ت أعبدهللا ابراهٌم ابوالحمد السٌد82293

17.55.52.53.51.552098146.5000000أحمد عرابى ت أعمرو السٌد حسن محمد82294

13.58.5291102098117000000أحمد عرابى ت أمحمد جرىء محمد عجمى82295

3.52.52314009856000000أحمد عرابى ت أمحمد رمضان محمد عبدالحمٌد82296

20.57.5594133.5098158000000أحمد عرابى ت أمحمد طارق رشاد شرٌف82297

000000غغ98غغ0غغغغغأحمد عرابى ت أمصطفى مبارك سنوسى ابراهٌم82298

20.582.58.5311.53.5098156.5000000أحمد عرابى ت أممدوح السٌد ممدوح ابوالخٌر82299

15.5858.54.5133.5099125.5000000أحمد عرابى ت أهانى عبدهللا رشدى ابراهٌم82300

256211.5516.54.5099156000000أحمد عرابى ت أوحٌد عادل صابر سلٌم82301

21.596124.516.53.5299167000000أحمد عرابى ت أٌوسف شاكر حسٌن عبدالعزٌز82302

3519.514.515132817.53.5109167000000المساعى الخاصة عربىجومانه صالح عمر قرشى 82303

29.5141015823132.5109158000000المساعى الخاصة عربىدنٌا حسام الدٌن شوقى محمود 82304

30.51511151025163109197000000المساعى الخاصة عربىفاطمه محمد سٌد عبدالرحٌم 82305

34.51618.51511.526.516.55.5109208000000المساعى الخاصة عربىكرٌمه سعٌد حزٌن احمد 82306

35.51818151530186109188000000المساعى الخاصة عربىمرٌم محمد كمال محمد 82307

32.5281414.51125.517.53.5109209000000المساعى الخاصة عربىمنار احمد ابراهٌم عبدالقادر 82308

31.527.517.513112413.56109178000000المساعى الخاصة عربىنانا محمود فهمى السٌد 82309

33.525.518.51414.528.5184109208000000المساعى الخاصة عربىابراهٌم الهادى ابراهٌم احمد82310

34291612112317.52109197000000المساعى الخاصة عربىاحمد اٌهاب محمد عبدالحمٌد82311

2917.512.511.59.52113.51109116000000المساعى الخاصة عربىاحمد عالء علم الدٌن تاج الدٌن 82312

332313.513.510.524142109187000000المساعى الخاصة عربىاحمد محمود فتحى على 82313

36.524.51814.513.528168109207000000المساعى الخاصة عربىاسامه منٌر جمعه احمد 82314

373019.514.514.529189.5109188000000المساعى الخاصة عربىانس احمد محمد عبدالعزٌز 82315

3325.519.515122719.56.5109207000000المساعى الخاصة عربىحازم ٌاسر احمد محمد 82316

30.514.5151410.524.5153.5109187000000المساعى الخاصة عربىزٌاد اسماعٌل محمد محمد 82317

26.514.51064.510.591109188000000المساعى الخاصة عربىزٌاد اٌمن السٌد زكرٌا 82318

35.525201412.526.5184109137000000المساعى الخاصة عربىزٌاد هانى عبدالعزٌز احمد 82319

3326.518.5151227193.5109177000000المساعى الخاصة عربىعلى عبدالعاطى محمود دروٌش 82320

36.526.520151530184.5109168000000المساعى الخاصة عربىعمار طارق هندى هنداوى 82321

000000غغ109غغ0غغغغغالمساعى الخاصة عربىعمار محمد عبدالمنعم عبدالحلٌم 82322

3121171512.527.517.50.5109177000000المساعى الخاصة عربىعمر مصطفى محمد توفٌق 82323

31.5614.5118.519.5161.5109137000000المساعى الخاصة عربىعمر ٌاسر عبدالسالم خلف 82324

38.5282013.51427.518.57.5109178000000المساعى الخاصة عربىمحمد سامح عبدالحمٌد شوقى 82325

34.5292015153019.59109208000000المساعى الخاصة عربىمحمد مازن احمد برنٌه 82326

29.5221613.51023.513.58.5109126000000المساعى الخاصة عربىٌوسف محمد عبدالحلٌم محمد 82327

21.531.50.54.5520.578128000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتارٌج عماد الشٌخ خلٌل82328

253.54.53585.5389138000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتاسراء حمد محروس محمد82329

291311.53.5710.58.51.577106000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتاالء اشرف محمود على82330

3011.512.55.53.59110.588148000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتامنه محمد عبدالستار طه82331

3522.517.513.513.52716.54.579179000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتامنٌه الطاهر محمد الطاهر82332

34.525.5181212.524.516.55.587178000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتامنٌه محمد عباس طه82333

26.513.51310.5919.58598189000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتامٌنه محمد دٌب عبدالرحمن حالق82334

29411.566.512.570.5109187000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتاٌمان احمد ابراهٌم طٌجان82335

33.5161512.510.52313.5297157000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتاٌمان عادل سعد محمود82336

16856.5410.52.51.59888000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتاٌمان عبدالفتاح محمد عبده82337

3626.5191513.528.5157.599189000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتاٌمان عبدالوهاب مصطفى الشٌخ82338

29.515.516.5129.521.5171.598188000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتاٌه حسن ابراهٌم عبدالحمٌد82339

3111.51210.510.521121.599187000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتبتول باسل عدنان الشلٌل التدمرى82340

37.529.520151530196.598208000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتبسمله حسٌن سعٌد عبدالهادى82341

25.534.576.513.5102.589168000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتبسمه احمد عبدالمنعم احمد82342

27.591195.514.58.51.589178000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتبٌان محمد رجب محمد82343

3420.5151310.523.5112.589207000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتتسنٌم حسن محمود قاروط82344

26.51415119.520.510.51.589198000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتتسنٌم عبدالفتاح محمد مٌمه82345

36.526.519.515153018889208000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتتسنٌم محمد على محمد82346

31161712.511.52416.5789208000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتتولٌن محمد فادى مروان82347

3929.519.515153020889209000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتجهاد محمد عبدالحمٌد عطٌه82348



34.51213.51511.526.516.51.589178000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتحبٌبه اشرف محمود حسٌن82349

31.513.510.5118.519.59.5189188000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتحبٌبه حلمى اسماعٌل محمد82350

30.5101213.51124.513189177000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتحسناء على رمضان على82351

25.55.584.53.589089178000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتحفصه ادهم عثمان السٌد82352

24.56.512.56.52.599.50.598149000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتحنٌن محمد فتحى محمد82353

36.5292014.51529.5194.598198000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتدالٌا خلف خٌرى على82354

382416.514.514.529184.598198000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتدانه محمد رضوان تٌسٌر العوا82355

3315.5131392214.5298189000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتدٌنا بالل عبدالحمٌد عبدهللا82356

24.588.58.5311.55.50.598108000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتدٌنا ٌاسٌن فهمى ٌاسٌن82357

3415.59.51312.525.5130.598187000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتدٌنا ٌسرى ٌوسف حسٌن82358

327.5108.5715.58.5298167000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتراما عبدالستار محمد دٌب82359

361413.5891710.52.598169000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتربٌعه احمد محمد غازي راع82360ً

3127.5191514.529.517.5598189000000السٌدة عائشة ت أ ع بناترحمه احمد نجاح عبدالكرٌم82361

34.511.51214102414.5398189000000السٌدة عائشة ت أ ع بناترغد رامز عبدالحلٌم قصٌلى82362

24.554104.514.56.5098149000000السٌدة عائشة ت أ ع بناترغد محمد محمد مبارك 82363

32.58.515.511.5617.510298179000000السٌدة عائشة ت أ ع بناترنا حسن محمد الشمندى82364

3422191512.527.5161.598178000000السٌدة عائشة ت أ ع بناترند عرفان منٌر رحمون82365

34121213821110.598167000000السٌدة عائشة ت أ ع بناترهام عمر خلٌل خوالنى82366

30.511.585.55.51160.598167000000السٌدة عائشة ت أ ع بناترهف موفق تٌسٌر الطباع82367

38.5292015153019.5598198000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتروضه محمد انور اٌوب82368

31.57.51010102011.52.598106000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتروٌدا محمد عبدالغنى محمد82369

34.523.514.514.513.528173.598187000000السٌدة عائشة ت أ ع بناترٌم محسن محمد احمد82370

34.5251812112318398187000000السٌدة عائشة ت أ ع بناترٌناد عبدالمنعم عبدالمنصف عبداللطٌف82371

38.529.519.5151530206.598198000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتساره السٌد ابوالنجا سلٌمان82372

266.58.559148098158000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتساره محمد معتز محمد82373

32.58.59151328140.598186000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتساره محمود حسٌن محمود82374

297.56.576.513.510098138000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتسالم محمد معتز محمد82375

32.528.519.51513.528.518.5598158000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتسلمى اشرف حسٌن الشحات82376

31.527.518.5151025174.598188.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتسلمى رفٌق عزت عبدالخالق82377

38.53020151530209.598209000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتسلمى عبدالرحمن عبٌد محمد82378

3620151513.528.516.50.598208.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتسناء اشرف احمد امام82379

39.530201514.529.520798209000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتسندس جمال الدٌن رشاد مجاهد82380

3324.517.51413.527.516.52.598208000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتسهٌله صالح الدٌن احمد كامل82381

29.5109.5711.518.511198187000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتشٌماء اٌهاب محمد محمود82382

000000غغ98غغ0غغغغغالسٌدة عائشة ت أ ع بناتعبٌر محمد سارٌه محمدعادل82383

30.59.513.5851314498189000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتعال عمر احمد الحارس82384

1311.525720.598187000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتعلٌاء بشار محمد تٌسٌر ابو رشٌد82385

301512.5910.519.511.50.598188000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتعلٌاء عصام رضوان مصطفى82386

3124.52015153014598187000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتغاده رجب دسوقى عبدالوهاب82387

301811.59.511.52112.52.598197000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتغزالن محمد مجلى المبارك82388

261074.59.514120.598207.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتغفران عبدالمجٌد محمد خٌر عاشور82389

37.5302015153019.5898209.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتفاطمه احمد محمد جوده82390

27.59.5787159198177000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتفاطمه الزهراء صبحى محمود محمد اعور82391

3011.512.512.5921.514298166000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتفاطمه حاتم فاروق عباس82392

291410.513.511.52512.5198147000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتفاطمه محمد السٌد على82393

32.518.51514102413.5198188000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتفاطمه هشام حسٌن عبدالفتاح82394

207.5365111.5098107000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتفرحه صابر عبدالجلٌل طنطاوى82395

25.57.51014.59.52413.5098177000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتفوزٌه مدحت محمد عبدالجواد82396

28.518.514.515132816198187000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتلٌلى احمد محمد على82397

32.5221113.51124.515198177000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتلٌن حسام فرحات ابونبوت82398

26.59.51213.5821.5111.598187000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتمؤمنه عزت كمال عبدالداٌم82399

34.53014158.523.513.5398179000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتماسه عبدالرازق خالد الخراط82400

2476.52.52.553098138000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتمروه موفق عبده صالحانى82401

331917.515112617398149000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتمرٌم حسٌن عبدالقادر احمد82402

352418151328162.598188000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتمرٌم سٌد عبدالمتجلى احمد82403

25.511.517.513122516298189000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتمرٌم محسن سٌد امٌن82404



312018.515112615298188000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتمرٌم محمد محمد سلٌمان82405

2611121511.526.581.598198000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتمرٌم معتز سٌد عبدالمجٌد82406

342117.5151328143.598198000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتمنار صادق السٌد السٌد ابو عٌسى82407

34.529.511.514142812.5298178000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتمنار محمد حسان حسن82408

35.521191513.528.518498158000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتمنه عبدالمنعم محمد محمد قابٌل82409

20.5699.5413.55.5398127000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتمى مدحت زكى ابوذكرى82410

2710.5138.5210.58198149000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتنجالء مصطفى السٌد على82411

372518.5141428185.598207.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتندا عماد السٌد احمد82412

26710.57.53.511103.598137.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتندى خالد عبدالبدٌع عبدالسمٌع82413

37.53019151429176.598198000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتندى محمد احمد السٌد82414

35.52117131427155.598187.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتنور عصام قواف كله82415

288.512.5651110.54.598147.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتنور محمد نزٌر مصطفى82416

3515.51712.511.52413.52.598196.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتنور نجٌب مصطفى سلٌم82417

362719.514.51428.515.5698198000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتنوران سالم احمد عبدالرحمن82418

39.529.52015153019.58.598198000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتنورهان على عبدالعزٌز على82419

39.529.520151530209.598198.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتنورهان مجدى السٌد محمد82420

33.51912.514.5822.511.51.598178000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتهاجر ماجد محمد دٌب82421

37.520.520151530174.598178000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتهاجر محمد محمود عطاهللا82422

39.522.51814.514.529207.598188.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتهاجر مرزوق خلٌل حسن82423

23313129218.53.598167000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتهبه رٌاض سعٌد داود82424

3119.514.5121123121.598178.5000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتهدٌر محمد حسن عبدالمهدى82425

316.513.51511.526.516398189000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتهدٌر مظهر فؤاد سعدالدٌن عبدالسالم82426

351814.514.514.52916598188000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتهدٌل اسامه عبدهللا عبار82427

37.525.519.5151429196.599188000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتٌارا خالد محمد احمد82428

32.518131091913.54.599188000000السٌدة عائشة ت أ ع بناتٌارا ولٌد شٌبه الحمد احمد82429


