
م الجلوس رقم الطالب اسم المدرسة االدارة

1 904708 حنا ٌوسف كمال ناردٌن بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

2 919409 ناشد حنا رضا ٌوسف بنٌن الثانوٌة اسماعٌل عبده دمحم احمد/الرائد الشهٌد ابولرلاص

3 915866 عباس عبدالظاهر احمد اسراء سمالوط إدارة منازل سمالوط

4 916415 سٌد سمٌر لوثر كرٌم سمالوط إدارة منازل سمالوط

5 954531 ملن فوزى هانى جٌنا بنات الثانوٌة عاشور رضا/ الشهٌد مغاغة

6 907011 عبدالرحمن عباس الصغٌر حمدى اسراء المنٌا إدارة منازل المنٌا

7 953619 جرجس امٌن هانى ناردٌن بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

8 923491 سٌد مراد هنى اسراء ملوى إدارة منازل ملوى

9 901516 العظٌم عبد نادي عصام فرحه الثانوٌة زهرة المنٌا

10 956531 جاد شلبً عاشور اسماء سمالوط إدارة منازل سمالوط

11 915944 راضى الرؤف عبد ٌاسر رضوى سمالوط إدارة منازل سمالوط

12 903762 علوانى دمحم علوانى نرمٌن بنات الثانوٌة السالم المنٌا

13 904875 بطرس كرم شرٌف مٌالنٌا المنٌا إدارة منازل المنٌا

14 924125 ابوالماسم عبدالعال ٌحى رنا الثانوٌةبنات الشهٌدالرائدعمروابراهٌم مواس دٌر

15 902455 بباوى حنٌن عادل كٌرلس المنٌا إدارة منازل المنٌا

16 910016 حسن نادى حلمى احمد الرحمن عبد بنٌن الجدٌدة الثانوٌة مغاغة مغاغة

17 954205 عبدالحكم حسن خالد نورهان المنٌا إدارة منازل المنٌا

18 906468 صموئٌل كامل عطا فٌبً المشتركه سلطان دمحم بنى المنٌا

19 954956 حسن نادى حلمى احمد دمحم بنٌن الجدٌدة الثانوٌة مغاغة مغاغة

20 904593 شحاته فرج مارى دمٌانه بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

21 907085 ناشد خلٌل سعٌد مرٌم الثانوٌة صمٌدة ٌونس المنٌا

22 905306 سٌد احمد اسماعٌل ٌاسمٌن بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

23 953986 الكافى عبد احمد دمحم رانٌا المنٌا إدارة منازل المنٌا

24 917292 فهمى خلف اشرف وفاء سمالوط إدارة منازل سمالوط

25 902401 ابراهٌم دمحم ماهر احمد محمود (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

26 902697 دمحم ممدوح لاسم بسمة الخاصة الثانوٌة المومٌة المنٌا

27 917134 العزٌز عبد ٌاسٌن احمد امنٌه سمالوط إدارة منازل سمالوط

28 903662 دمحم صالح الخطٌب رنا بنات الثانوٌة السالم المنٌا

29 906988 دمحم احمد فؤاد هادى المنٌا إدارة منازل المنٌا

30 921768 صموئٌل ٌعموب بهاء امجد بنٌن الثانوٌه ملوى ملوى

31 915978 حنا مكرم مدحت صنٌورة سمالوط إدارة منازل سمالوط

32 901133 فؤاد فاروق محمود هاله بنات الثانوٌة السادات المنٌا

33 906922 عبٌد شنوده سٌف هٌالنه المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

34 954083 على عبدالبالى رفعت رلٌه المنٌا إدارة منازل المنٌا

35 900490 محمود خلٌفه عادل اسراء بنات الرٌاضٌة الثانوٌة المنٌا المنٌا

36 913257 بولس حبٌب فرج مٌرنا بنات الثانوٌة مطاى مطاى

37 922254 اسكاروس معزوز اكرام ماٌكل بنٌن الثانوٌه ملوى ملوى

38 919549 شحات عزت محسن عزت المشتركة الثانوٌة عبدالرحٌم دمحم ممدوح/ الشهٌد ابولرلاص

39 903909 شحاته شفٌك مكرم كٌرلس بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

40 955912 هللا عبد دمحم محمود سلمى بنات الثانوٌة مطاى مطاى

41 902527 الصبور عبد محمود اٌمن ادهم بنٌن الثانوٌه االتحاد المنٌا

42 922715 هنرى عزت وجٌه نرمٌن المشتركه الثانوٌه الروضه ملوى

43 914358 دمحم ابراهٌم شحاته اٌه مطاى إدارة منازل مطاى



44 920291 احمد عطاهللا مصطفى اٌه بنات الثانوٌه ملوى ملوى

45 952829 فرج الجواد عبد هللا عبد نفٌسة (سابما ث الخمار صفط)نجٌب مصطفى اسالم/الشهٌد المنٌا

46 957666 عزٌز سمٌر مجدى مٌرنا بنات الجدٌدة الثانوٌة ابولرلاص

47 959361 شاكر منسى ممدوح سلفٌا المشتركه الثانوٌه تنده ملوى

48 917214 غطاس شاكر شكري جاكلٌن سمالوط إدارة منازل سمالوط

49 911158 ساوٌرس ٌعموب مٌالد بٌشوى مزار بنى إدارة منازل مزار بنى

50 904455 دمحم رجائى احمد خالد سمٌه بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

51 953453 شحاته ابوالفتوح خالد هللا منه المنٌا إدارة منازل المنٌا

52 917781 عبٌد سعد فخرى سعد سمالوط إدارة منازل سمالوط

53 922946 توفٌك وانٌس ٌسطس المس مٌدرونا المشتركه الثانوٌه البرشا نزلة ملوى

54 904989 دمحم فتحى دمحم مصطفى ٌمنى بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

55 904802 مٌخائٌل لبٌب ابسخرون مارٌنا المنٌا إدارة منازل المنٌا

56 923364 سمعان شحاته حنا مارٌه بابشادات المشتركه الثانوٌه الكٌالنى ٌوسف ملوى

57 953104 دمحم سرحان دمحم ٌاسمٌن بنات الثانوٌة السالم المنٌا

58 919926 المادر عبد دمحم المادر عبد ندا بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

59 917589 الغنى عبد السباع ابو هللا عبد امٌره الثانوٌةالمشتركة للوصنا سمالوط

60 953417 سلٌمان سٌد خالد ندى بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

61 958774 هللا رزق فضل ماجد بوال ملوى إدارة منازل ملوى

62 957523 إبراهٌم الحمٌد عبد صالح ضٌاء ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

63 952256 الغنى عبد دمحم احمد مروه بنات الثانوٌة السادات المنٌا

64 906750 جورجى منٌر موسى مرٌم المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

65 917232 عطٌة دمحم دمحم شٌرٌن سمالوط إدارة منازل سمالوط

66 953630 شحاته فرنسٌس اشرف جولى المنٌا إدارة منازل المنٌا

67 906721 محمود راضى رفعت خلود المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

68 914381 عبدالعزٌز فاروق عادل سحر مطاى إدارة منازل مطاى

69 914393 ارسانٌوس لبٌب رضا مارٌنه مطاى إدارة منازل مطاى

70 902854 نخلة فوزى مرزق مٌرنا المنٌا إدارة منازل المنٌا

71 957980 الغنى عبد احمد حسن مها المشتركة الثانوٌة عبدالرحٌم دمحم ممدوح/ الشهٌد ابولرلاص

72 103653 ابراهٌم العارف دمحم امجد فاطمة بالمنٌا بنات للمكفوفٌن النور المنٌا

73 920655 طناس ولٌم اشرف ساندى بنات الثانوٌه ملوى ملوى

74 952260 حسن جمال عاطف منار بنات الثانوٌة السادات المنٌا

75 960100 الرحٌم عبد ابراهٌم حسٌن مرٌم المنٌا إدارة منازل المنٌا

76 953357 احمد العال عبد احمد ضحى بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

77 905938 احمد دمحم عماد نجاة المنٌا إدارة منازل المنٌا

78 903842 على بدوي مخلوف احمد بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

79 906772 موسى ٌوسف احمد االء المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

80 903549 حسٌن سٌد العابدٌن زٌن مرٌم بنات الثانوٌة السالم المنٌا

81 901030 دمحم دمحم صالح اٌمان بنات الثانوٌة السادات المنٌا

82 913674 صالح اسحاق ماهر ماركو بنٌن الثانوٌة مطاى مطاى

83 904520 صادق الجابر عبد جمال ٌاسمٌن بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

84 915417 محمود الحلٌم عبد خالد آٌة سمالوط إدارة منازل سمالوط

85 956526 احمد دمحم دمحم نورهان سمالوط إدارة منازل سمالوط

86 901035 سوٌفى اسماعٌل ٌاسر بثٌنه بنات الثانوٌة السادات المنٌا

87 903526 توفٌك دمحم مؤمن سماح بنات الثانوٌة السالم المنٌا



88 919027 احمد حلمى احمد دمحم بنٌن الثانوٌة اسماعٌل عبده دمحم احمد/الرائد الشهٌد ابولرلاص

89 903139 حسانٌن اسماعٌل على رٌحاب (سابما ث الخمار صفط)نجٌب مصطفى اسالم/الشهٌد المنٌا

90 906762 حسٌن زٌنهم خالد نورهان المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

91 953513 المجٌد عبد نظٌف دمحم رحمة بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

92 954077 طه دمحم هشام سحر المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

93 901501 علً سعٌد شعبان آٌه الثانوٌة زهرة المنٌا

94 952838 سٌد فخرى مدٌن اسراء (سابما ث الخمار صفط)نجٌب مصطفى اسالم/الشهٌد المنٌا

95 957317 لاسم امٌن صالح شٌماء سمالوط إدارة منازل سمالوط

96 953624 المجٌد عبد سعد احمد ٌارا بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

97 958938 على سعد دمحم فاطمه المشتركه الثانوٌه الروضه ملوى

98 905360 الدٌن عالء العزٌز عبد الحسٌن هللا منه بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

99 920297 نصٌف جٌد ماهر جوى بنات الثانوٌه ملوى ملوى

100 915432 ابراهٌم ناجح شعبان دنٌا سمالوط إدارة منازل سمالوط

101 923033 حنا فتحى البرت رانده ملوى إدارة منازل ملوى

102 952237 عباس احمد دمحم رانٌا بنات الثانوٌة السادات المنٌا

103 902720 اسحك داود مفٌد نفٌن المنٌا إدارة منازل المنٌا

104 922087 رٌاض ابراهٌم نادى كٌرلس بنٌن الثانوٌه ملوى ملوى

105 959578 محمود دمحم أحمد هند الثانوٌةبنات الشهٌدالرائدعمروابراهٌم مواس دٌر

106 920755 شفٌك سمٌر مٌالد مرفت بنات الثانوٌه ملوى ملوى

107 901300 فرج فرانسٌس نادى ٌوستٌنا بنات الثانوٌة السادات المنٌا

108 917239 شفٌك موسلٌن نادي كارولٌن سمالوط إدارة منازل سمالوط

109 903983 دمحم علً دمحم احمد بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

110 917252 وهبه ابراهٌم مورٌس مرثا سمالوط إدارة منازل سمالوط

111 917160 حنا فؤاد مجدى مارٌنا سمالوط إدارة منازل سمالوط

112 958106 حسٌن هاشم منٌر امنة بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

113 912303 خالد دمحمعباس اشرف االء للبنات الثانوٌة مزار بنى مزار بنى

114 959220 دمحم عبدالظاهر محمود دمحم ملوى إدارة منازل ملوى

115 906941 سٌد دمحم محمود هاجر المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

116 919557 ابراهٌم دمحم ابراهٌم دمحم المشتركة الثانوٌة عبدالرحٌم دمحم ممدوح/ الشهٌد ابولرلاص

117 915783 فؤاد احمد عماد دٌنا سمالوط إدارة منازل سمالوط

118 917218 اسحك عزٌز الفً دٌانا سمالوط إدارة منازل سمالوط

119 901085 احمد علً دمحم شٌماء بنات الثانوٌة السادات المنٌا

120 953119 حسن دمحم احمد اٌة بنات الثانوٌة السالم المنٌا

121 917262 حنا فؤاد مرلص مرٌم سمالوط إدارة منازل سمالوط

122 952209 محسب احمدحلمى ابراهٌم فاطمة بنات الثانوٌة السادات المنٌا

123 952518 ابراهٌم منٌر مورٌس مارٌو (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

124 954139 دمحم رفعت مهنى عمر الثانوٌه هاشم دمشاو فصول المنٌا

125 917250 سلٌمان نسر ماهر مارٌهان سمالوط إدارة منازل سمالوط

126 924102 ابوالحسن هللا فضل منتصر اٌة الثانوٌةبنات الشهٌدالرائدعمروابراهٌم مواس دٌر

127 924343 جالب صبحى مجدى مجدولٌن الثانوٌةبنات الشهٌدالرائدعمروابراهٌم مواس دٌر

128 904489 دمحم صالح اٌمن نانسى بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

129 904907 ناجً الدٌن جمال ٌاسر آٌة بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

130 920791 اسماعٌل على دمحم منه بنات الثانوٌه ملوى ملوى

131 957100 ٌوسف ذكً ٌوسف كٌرلس سمالوط إدارة منازل سمالوط



132 953876 دمحم الرحمن عبد دمحم العزٌز عبد المشتركة الثانوٌة احمد بنى المنٌا

133 955888 عطٌه موسى ابوبكر اشرلت بنات الثانوٌة مطاى مطاى

134 920129 مٌخائٌل نخلة نظمى لٌزا بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

135 958357 هللا عطا كمال اسامه مادلٌن ملوى إدارة منازل ملوى

136 920943 مرلص نسٌم اشرف مرٌم بنات الثانوٌه ملوى ملوى

137 903116 فولى العاطى عبد جمال اسماء (سابما ث الخمار صفط)نجٌب مصطفى اسالم/الشهٌد المنٌا

138 906523 نصٌف عاٌد رافت مٌهال المشتركه سلطان دمحم بنى المنٌا

139 919303 معوض فهٌم ٌوسف كٌرلس بنٌن الثانوٌة اسماعٌل عبده دمحم احمد/الرائد الشهٌد ابولرلاص

140 915372 ابراهٌم شاهٌن خالد هاٌدى المدٌمة بنات الثانوٌة سمالوط سمالوط

141 905341 ملن اسحك شنوده دمٌانه بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

142 907081 ٌوسف فرحان صموئٌل مارى الثانوٌة صمٌدة ٌونس المنٌا

143 903501 تونً العال عبد حمادة تؤى بنات الثانوٌة السالم المنٌا

144 920096 جرس كامل مجدى سٌمون بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

145 952811 صادق اٌوب مٌالد هاٌدى المنٌا إدارة منازل المنٌا

146 954219 زٌدان فخرى دمحم اٌمان المنٌا إدارة منازل المنٌا

147 922334 ممار سمعان حمدى ماركو ملوى إدارة منازل ملوى

148 905640 أحمد حسن الرحٌم عبد سندس السادس بالحى بنات الثانوٌه المنٌا

149 922889 غبلاير عبدالمالن بٌمن دمٌانه المشتركه الثانوٌه البرشا نزلة ملوى

150 920827 غالً شحانه باسم نرمٌن بنات الثانوٌه ملوى ملوى

151 922226 عوض بشرى سامى جورج بنٌن الثانوٌه ملوى ملوى

152 954140 الحمٌد عبد علوانى عادل اسماء الثانوٌه هاشم دمشاو فصول المنٌا

153 906886 على امٌن عامر ساره المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

154 915496 شخلول غالً ممدوح مرٌم سمالوط إدارة منازل سمالوط

155 914407 حبٌب متى خلف هاٌدى مطاى إدارة منازل مطاى

156 923549 العزٌز عبد شولى بالل مٌار المشتركه الثانوٌه المحرص ملوى

157 915465 عبدهللا ولسن سعد كاترٌن سمالوط إدارة منازل سمالوط

158 905592 فرج صموئٌل امجد مارن بنٌن ث االلباط المنٌا

159 920684 ملن عدلى جوزٌف سٌلفٌا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

160 903561 مصطفى عمر مصطفى هللا منه بنات الثانوٌة السالم المنٌا

161 920736 كامل سمٌر مٌنا مارتٌنا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

162 953356 عجاج فضل علً شٌرٌن بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

163 920733 ملطى ادوار محروس مادونا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

164 954010 وهبة عٌاد مجدى مٌرنا المنٌا إدارة منازل المنٌا

165 920640 رضوان الحكٌم عبد على رٌهام بنات الثانوٌه ملوى ملوى

166 958196 على السمٌع عبد صابر اسراء بنات الثانوٌه ملوى ملوى

167 956517 حسٌن دمحم مصلح سمر سمالوط إدارة منازل سمالوط

168 922809 شفٌك حلمى وجدى جسٌكا المشتركه الثانوٌه البرشا نزلة ملوى

169 921922 جرجس عزت ٌاسر دٌفٌد بنٌن الثانوٌه ملوى ملوى

170 958016 عبدالعال هللا فرج ناجى عبٌر ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

171 917212 سعٌد ناروز للٌنى ترٌفٌنا سمالوط إدارة منازل سمالوط

172 901156 العظٌم عبد دمحم امام آالء بنات الثانوٌة السادات المنٌا

173 919959 حسانٌن دمحم احمد مً بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

174 919901 محمود حنفً اٌمن منار بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

175 922887 سمعان ٌوسف سمعان جٌسٌكا المشتركه الثانوٌه البرشا نزلة ملوى



176 904193 دمحم علً متولً علً بنٌن الجدٌدة الثانوٌة المنٌا المنٌا

177 920311 جرجس كمال سمٌر دٌنا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

178 920956 جرجس كمال سمٌر دٌانا ملوى إدارة منازل ملوى

179 917141 عبدالحكٌم احمد عبدالجواد بسمه سمالوط إدارة منازل سمالوط

180 952835 توفٌك دمحم على أسراء (سابما ث الخمار صفط)نجٌب مصطفى اسالم/الشهٌد المنٌا

181 905170 ادٌب عزمى عصام كرستٌن بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

182 918068 عٌاد صادق مختار كارولٌن ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

183 903659 دمحم لطب الحسٌنى رحمه بنات الثانوٌة السالم المنٌا

184 904384 كامل مسعود عمرو معاذ بنٌن الجدٌدة الثانوٌة المنٌا المنٌا

185 903521 دمحم فتحى صالح سلمى بنات الثانوٌة السالم المنٌا

186 920749 مٌخائٌل ناشد مجدى مارٌنا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

187 901492 علً خلٌفة حسٌن إسراء الثانوٌة زهرة المنٌا

188 953689 دمحم على حسن حسام المنٌا إدارة منازل المنٌا

189 901002 بدر هاشم اشرف اسراء بنات الثانوٌة السادات المنٌا

190 903638 بشرى هللا عطا راضى جٌسكا بنات الثانوٌة السالم المنٌا

191 922627 مصطفى دمحمفكرى مصطفى شروق المشتركه الثانوٌه الروضه ملوى

192 956508 عبدالغنى عبدهللا دمحم االء سمالوط إدارة منازل سمالوط

193 903814 دمحم نصر حماده هللا منه بنات الثانوٌة السالم المنٌا

194 905204 ادٌب عزمى عماد مرٌم بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

195 958293 دمحم فوزي مدحت مرٌم بنات الثانوٌه ملوى ملوى

196 904011 شحاته سعد نشأت دٌفٌد بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

197 920906 جرجس رزق شرٌف كاترٌن بنات الثانوٌه ملوى ملوى

198 920798 زخاري فوزي اشرف مً بنات الثانوٌه ملوى ملوى

199 908831 فرجانً شحاتة جمال مرٌم بنات الثانوٌة عاشور رضا/ الشهٌد مغاغة

200 906632 دمحم الحمٌد عبد طه نهال المنٌا إدارة منازل المنٌا

201 906159 عبدالحمٌد دمحم هانى دمحم المنٌا إدارة منازل المنٌا

202 953981 عٌاد شارلى ناصف اٌمان المنٌا إدارة منازل المنٌا

203 906905 جورجً فوزي ناصف مرٌم المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

204 904468 احمد فاروق اشرف فرٌده بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

205 953999 عبدالرحٌم فوزى دمحم اسماء المنٌا إدارة منازل المنٌا

206 906779 طرفاوى دمحم طه هاجر المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

207 903632 دمحم على محمود بسملة بنات الثانوٌة السالم المنٌا

208 912230 وهبه شاكر شرٌف شٌرلى للبنات الثانوٌة مزار بنى مزار بنى

209 921672 مصطفى العزٌز عبد على دمحم المشتركه الثانوٌه نخله ام دٌروط فصول ملوى

210 913221 العزٌز عبد على المنعم عبد علٌاء بنات الثانوٌة مطاى مطاى

211 903652 عٌاد عاٌد اٌمن دٌانا بنات الثانوٌة السالم المنٌا

212 902821 ٌوسف نصٌف عاطف مادونا الثانوٌة البرجاٌة فصول المنٌا

213 901122 حسن عاشور رضا مٌار بنات الثانوٌة السادات المنٌا

214 904175 عبده محمود اشرف الحسٌنى بنٌن الجدٌدة الثانوٌة المنٌا المنٌا

215 901948 جبرائٌل موسى عادل جورج (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

216 903518 هللا فرج فرٌز عماد ساندى بنات الثانوٌة السالم المنٌا

217 902802 إبراهٌم عزٌز ٌوسف إنجى الثانوٌة البرجاٌة فصول المنٌا

218 920489 فرج ابراهٌم مجدى افرونٌا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

219 919919 رمزى نبٌل جون مٌرنا بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص



220 903619 مسعد زكرٌا اشرف اناسٌمون بنات الثانوٌة السالم المنٌا

221 901070 علً رجب مدحت زٌنب بنات الثانوٌة السادات المنٌا

222 920387 بطرس لالدة سعٌد مرٌام بنات الثانوٌه ملوى ملوى

223 953500 دمحم جمال دمحم والء المنٌا إدارة منازل المنٌا

224 957994 على رفعت دمحم عبٌر ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

225 952241 دمحم انور شرٌف رضوى بنات الثانوٌة السادات المنٌا

226 919729 وهبه ٌوسف نادى شٌرٌن ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

227 903547 اٌوب عطٌه انور مرٌم بنات الثانوٌة السالم المنٌا

228 920768 الشهٌد عبد شفٌك حلمى مرٌم بنات الثانوٌه ملوى ملوى

229 914361 احمد منصور احمد بسمه مطاى إدارة منازل مطاى

230 901967 دمحم احمد رشاد زٌاد (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

231 952205 تونى راضى احمد هانى سندس بنات الثانوٌة السادات المنٌا

232 901936 رشاد دمحم ٌاسر احمد (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

233 902718 بكر سٌد الحسٌنى المنعم عبد المنٌا إدارة منازل المنٌا

234 919949 فهٌم توفٌك ربٌع ٌاسمٌن بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

235 906973 دمحم دمحم حمدى هاجر المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

236 903072 دمحم دمحم عزت نورهان المنٌا إدارة منازل المنٌا

237 903689 حنا عٌاد ماجد سوسنة بنات الثانوٌة السالم المنٌا

238 907142 عبدالوهاب مسامح محمود روان الثانوٌه هاشم دمشاو فصول المنٌا

239 903855 داوود منٌر اكرامى انطونٌوس بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

240 957662 خمٌس خلٌفه مدحت مرٌم بنات الجدٌدة الثانوٌة ابولرلاص

241 910945 ترٌاق صالح سولاير بٌشوى للبنٌن الجدٌدة الثانوٌة مزار بنى

242 907012 عبدالسٌد شفٌك عبدالسٌد انجى المنٌا إدارة منازل المنٌا

243 901386 علً العزٌز عبد جمال خلود الثانوٌة اللبن صفط فصول المنٌا

244 920594 زاخر نسٌم نادى دمٌانه بنات الثانوٌه ملوى ملوى

245 903941 اسلمان رجب دمحم مروان بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

246 904971 هللا عبد حسٌن دمحم ندى بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

247 920412 ممار سمعان سمٌر نانسى بنات الثانوٌه ملوى ملوى

248 922917 بسطا اسكندر جورجى مارٌنا المشتركه الثانوٌه البرشا نزلة ملوى

249 958275 فرنسٌس عزٌز نبٌل مارٌنا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

250 902703 العزٌز عبد حمدى العزٌز عبد نورٌن الخاصة الثانوٌة المومٌة المنٌا

251 103652 رزق فؤاد شرٌف شادى بالمنٌا بنٌن للمكفوفٌن النور المنٌا

252 920658 ابراهٌم رفعت ماجد ساندى بنات الثانوٌه ملوى ملوى

253 920612 المالن عبد شفٌك ارمٌا راندا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

254 913496 حسن بسٌونى طه مٌار بنات الثانوٌة مطاى مطاى

255 904461 رزق فؤاد شرٌف شٌرى بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

256 920590 ذكى صدٌك جرجس دمٌانه بنات الثانوٌه ملوى ملوى

257 958949 أحمد حمدي عالء ندى المشتركه الثانوٌه الروضه ملوى

258 918440 دمحم سٌد مسعود بسمه بنات الجدٌدة الثانوٌة ابولرلاص

259 903144 على دمحم على شروق (سابما ث الخمار صفط)نجٌب مصطفى اسالم/الشهٌد المنٌا

260 918701 صالح كامل شكرى كرسل بنات الجدٌدة الثانوٌة ابولرلاص

261 958134 جمعه خلف منٌر روناء بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

262 920735 مٌخائٌل ناشد مجدى مارتٌنا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

263 904556 سلٌم حسٌن عنانى اشرف أمل بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا



264 954008 العزٌز عبد حمدى دمحم ماهٌتاب المنٌا إدارة منازل المنٌا

265 903153 الراضى عبد خلف الراضى عبد مرٌم (سابما ث الخمار صفط)نجٌب مصطفى اسالم/الشهٌد المنٌا

266 902327 لمعى صابر اسامه جورج (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

267 952550 فهمى طلعت دمحم مصطفى طلعت (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

268 957702 موسى ابراهٌم عونى رفٌك بنٌن الثانوٌة اسماعٌل عبده دمحم احمد/الرائد الشهٌد ابولرلاص

269 917152 عٌاد وهٌب عادل شٌرى سمالوط إدارة منازل سمالوط

270 915554 على راضى نمر أمنٌة سمالوط إدارة منازل سمالوط

271 959191 رومان عطا عادل مٌنا بابشادات المشتركه الثانوٌه الكٌالنى ٌوسف ملوى

272 903594 احمد ٌوسف دمحم اٌه بنات الثانوٌة السالم المنٌا

273 953600 احمد حسن ٌسرى ٌارا بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

274 902699 العزٌز عبد حمدى العزٌز عبد رغد الخاصة الثانوٌة المومٌة المنٌا

275 904789 للٌنى دٌاب للٌنى ساندى المنٌا إدارة منازل المنٌا

276 901199 بسطا انور رضا دمٌانه بنات الثانوٌة السادات المنٌا

277 953510 حسن سعد دمحم االء بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

278 922633 عبدالمجٌد هاشم عصام ندا المشتركه الثانوٌه الروضه ملوى

279 903504 دمحم الجابر عبد طاهر دعاء بنات الثانوٌة السالم المنٌا

280 958302 بولس ٌوسف خلف مٌرنا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

281 919885 المالن عبد شكرى نادى مارٌنا بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

282 958291 الشهٌد عبد لوندى مجدى مرٌم بنات الثانوٌه ملوى ملوى

283 901921 سالم دمحم سالم احمد (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

284 903562 دمحم طلعت طارق منى بنات الثانوٌة السالم المنٌا

285 925073 بكر ثابت جمال اٌه العامة الثانوٌة تانوف فصول مواس دٌر

286 903595 السالم عبد دمحم عدلى اسراء بنات الثانوٌة السالم المنٌا

287 924162 هللا رزق جمٌل سمٌر مرٌم الثانوٌةبنات الشهٌدالرائدعمروابراهٌم مواس دٌر

288 954078 شاكر رشدى أمٌل رامز المنٌا إدارة منازل المنٌا

289 904818 دمحم حسن ممدوح مٌسون المنٌا إدارة منازل المنٌا

290 902255 كامل حسنى حمادة محمود (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

291 953515 احمد دمحم النبى عبد مروة بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

292 913281 احمد خلف دمحم ٌاسمٌن بنات الثانوٌة مطاى مطاى

293 954079 عبدالرحٌم ربٌع خالد دمحم المنٌا إدارة منازل المنٌا

294 922382 دمحم عبدالمالن دمحم رحمه المشتركه الثانوٌه االشمونٌن ملوى

295 955890 دمحم دمحم طارق الشٌماء بنات الثانوٌة مطاى مطاى

296 924030 بشاى لٌصر اشرف فٌوال مواس دٌر إدارة منازل مواس دٌر

297 953512 احمد سٌد حسن تهانى بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

298 903566 ابوبكر ادرٌس احمد مٌار بنات الثانوٌة السالم المنٌا

299 904211 اسماعٌل الدٌن صالح عالء دمحم بنٌن الجدٌدة الثانوٌة المنٌا المنٌا

300 918438 جوهر عزت مصطفى بسملة بنات الجدٌدة الثانوٌة ابولرلاص

301 958192 السعد ابو تٌطس السعد ابو استٌر بنات الثانوٌه ملوى ملوى

302 922493 اسماعٌل رشدى احمد نورهان المشتركه الثانوٌه االشمونٌن ملوى

303 917714 ساوٌرس لبٌب عادل مارٌنا الثانوٌةالمشتركة للوصنا سمالوط

304 904599 على ابراهٌم على رؤى بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

305 906579 عبدالمجٌد محمود عمادالدٌن الشٌماء المنٌا إدارة منازل المنٌا

306 901058 السمٌع عبد الكرٌم عبد عادل رحمه بنات الثانوٌة السادات المنٌا

307 903670 دمحم على رجب رٌهام بنات الثانوٌة السالم المنٌا



308 904420 حافظ السالم عبد احمد أسٌل بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

309 913258 حنا لبٌب عبدالمسٌح ناردٌن بنات الثانوٌة مطاى مطاى

310 901262 حافظ عبدالغنى خالد منار بنات الثانوٌة السادات المنٌا

311 904953 دمحم صدٌك دمحم السٌد منار بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

312 915747 اسماعٌل بٌومى نجاح الشٌماء سمالوط إدارة منازل سمالوط

313 920828 ملن ٌعموب ٌسى نرمٌن بنات الثانوٌه ملوى ملوى

314 902688 البصٌر عبد دمحم خالد دمحم الخاصة الثانوٌة المومٌة المنٌا

315 907151 دمحم فرغلى ابراهٌم هاله الثانوٌه هاشم دمشاو فصول المنٌا

316 920310 سمعان فاٌك ماجد دوالجى بنات الثانوٌه ملوى ملوى

317 915534 عبدالجواد عبدالحمٌد احمد ماجدة سمالوط إدارة منازل سمالوط

318 907261 دمحم دمحم صالح نجاح المنٌا إدارة منازل المنٌا

319 901664 الحمٌد عبد حسٌن دمحم ناهد بدمشٌر المشتركة الثانوٌة الحرٌة المنٌا

320 901399 عزٌز ٌحٌى جوزٌف ناردٌن الثانوٌة اللبن صفط فصول المنٌا

321 913269 الجواد عبد دمحم صالح هاجر بنات الثانوٌة مطاى مطاى

322 953136 دمحم سعد فولً مٌار بنات الثانوٌة السالم المنٌا

323 914395 دمحم سٌد محمود مرٌم مطاى إدارة منازل مطاى

324 906592 بطرس سعٌد عادل جوى المنٌا إدارة منازل المنٌا

325 922383 دمحم عشرى أسامة رومٌساء المشتركه الثانوٌه االشمونٌن ملوى

326 904910 حسن محمود حسن بسمة بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

327 952464 دمحم مصطفى حسٌن ٌاسمٌن المنٌا إدارة منازل المنٌا

328 903558 على امام دمحم منار بنات الثانوٌة السالم المنٌا

329 920275 مصطفى معروف عالء االء بنات الثانوٌه ملوى ملوى

330 953470 ٌوسف رمزى عاطف دٌنا المنٌا إدارة منازل المنٌا

331 903596 العزٌز عبد رشاد رجب نورهان بنات الثانوٌة السالم المنٌا

332 919583 منمرٌوس ملطى فاٌز مادونا المشتركة الثانوٌة عبدالرحٌم دمحم ممدوح/ الشهٌد ابولرلاص

333 901005 اسماعٌل صالح ٌاسر اسراء بنات الثانوٌة السادات المنٌا

334 956275 دٌاب وهدان احمد هند مطاى إدارة منازل مطاى

335 905336 مجاهد دٌب جوزٌف جودى بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

336 901056 سٌد شعبان حماده رحمه بنات الثانوٌة السادات المنٌا

337 957117 حنا وهبه مورٌس وهبه سمالوط إدارة منازل سمالوط

338 953415 فؤاد عجاٌبى رومانى مٌرنا بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

339 902053 صادق فاٌز سمٌر مٌنا (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

340 905565 عزٌز مكرم ماجد مٌلر بنٌن ث االلباط المنٌا

341 921633 الكرٌم عبد حمٌحم طارق نورا المشتركه الثانوٌه نخله ام دٌروط فصول ملوى

342 902847 حنا مرلص منصور جورج المنٌا إدارة منازل المنٌا

343 904562 خلف الحمٌد عبد مؤمن امٌره بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

344 908402 خلٌفه رجب دمحم امل بنات الثانوٌة عاشور رضا/ الشهٌد مغاغة

345 904463 حسن دمحم خالد شٌماء بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

346 925059 عزٌز زهري مجدي كٌرلس العامة الثانوٌة تانوف فصول مواس دٌر

347 904923 غانم دمحم حسن عامر رشا بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

348 921902 صلٌب ممارٌوس ماجد مٌشٌل بنٌن الثانوٌه ملوى ملوى

349 906716 حسن دمحم حمدى بسمه المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

350 903478 دمحم احمد كمال اروه بنات الثانوٌة السالم المنٌا

351 902719 ٌوسف حسن اٌمن مٌاده المنٌا إدارة منازل المنٌا



352 900499 عرابً الحمد ابو دمحم حبٌبة بنات الرٌاضٌة الثانوٌة المنٌا المنٌا

353 901109 دمحم محمود احمد مرٌم بنات الثانوٌة السادات المنٌا

354 901037 صالح الحمٌد عبد صفوت بسمه بنات الثانوٌة السادات المنٌا

355 924918 السالم عبد مصطفى موسى اسماء العامة الثانوٌة سمهان دمحم نزلة مواس دٌر

356 958932 هالل احمد سعٌد اسماء المشتركه الثانوٌه الروضه ملوى

357 923625 اسحك فلٌب مدحت مٌروال ملوى إدارة منازل ملوى

358 907238 عثمان محمود الدٌن عالء اٌمان المنٌا إدارة منازل المنٌا

359 952806 لاسم دمحم سٌد نادٌه المنٌا إدارة منازل المنٌا

360 901115 اسماعٌل دمحم جمال منار بنات الثانوٌة السادات المنٌا

361 907264 الممصود عبد فولى كمال هاجر المنٌا إدارة منازل المنٌا

362 901340 حسانٌن دمحم محمود خلود المنٌا إدارة منازل المنٌا

363 919011 نصٌف كرم عصام فادى بنٌن الثانوٌة اسماعٌل عبده دمحم احمد/الرائد الشهٌد ابولرلاص

364 958991 عرفات صالح خلٌفه ماٌسه ملوى إدارة منازل ملوى

365 903741 المالن عبد فتحى مالن مٌرا بنات الثانوٌة السالم المنٌا

366 919751 ابوالعال دمحم الدٌن صالح هاله ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

367 919701 رشاد دمحم مختار سمٌه ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

368 906553 اسكندر ولٌم نبٌل رندا المنٌا إدارة منازل المنٌا

369 907241 احمد عمر دمحم اٌه المنٌا إدارة منازل المنٌا

370 906627 دمحم عبدالموجود صافى منار المنٌا إدارة منازل المنٌا

371 906763 تونى سٌد طه نورهان المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

372 903943 دمحم الوهاب عبد احمد مصطفى بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

373 904632 حنا فوزى اٌهاب شٌرى بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

374 901083 عٌسى ابراهٌم رضا شٌماء بنات الثانوٌة السادات المنٌا

375 953505 التواب عبد حسن محمود خلود المنٌا إدارة منازل المنٌا

376 953870 غالً تمً عماد ابانوب المشتركة الثانوٌة احمد بنى المنٌا

377 919813 زكى عبدالباري احمد حبٌبه بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

378 953695 مسعد صموئٌل صبحً مٌنا المنٌا إدارة منازل المنٌا

379 919787 حبٌب فهمى عماد امٌرة بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

380 920401 رزق اللة عبد مرتجى اللة منة بنات الثانوٌه ملوى ملوى

381 905186 مرلص شفٌك جمال مارٌنا بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

382 904722 السٌد الحمٌد عبد بهجت نوران بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

383 952447 دمحم على ابراهٌم امنٌة المنٌا إدارة منازل المنٌا

384 902094 عامر شعبان محسن احمد (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

385 904652 غبلاير شفٌك اكمل مارتٌنا بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

386 903020 نجٌب ابراهٌم حسٌن امانى المنٌا إدارة منازل المنٌا

387 901179 البالى عبد عبده النجا ابو آٌه بنات الثانوٌة السادات المنٌا

388 953115 لاسم دمحم حمدى إٌمان بنات الثانوٌة السالم المنٌا

389 919917 امبارن راشد امبارن مٌرنا بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

390 953463 مغربى دمرداش اسماعٌل اٌه المنٌا إدارة منازل المنٌا

391 923186 رٌاض حبٌب محروث مارٌنا بابشادات المشتركه الثانوٌه الكٌالنى ٌوسف ملوى

392 901254 نجٌب ممدوح عماد مرٌم بنات الثانوٌة السادات المنٌا

393 921065 شحاته ابراهٌم رجب غاده ملوى إدارة منازل ملوى

394 903485 رٌحان العاطى عبد دمحم اشرلت بنات الثانوٌة السالم المنٌا

395 919843 حسن برسى منتصر ساره بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص



396 958045 كامل ادوارد اٌمن اٌالنى ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

397 920955 احمد الحمٌد عبد دمحم بسنت ملوى إدارة منازل ملوى

398 903866 ٌعموب اسكندر بولس دٌفٌد بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

399 953338 هللا عبد جبر احمد دمحم المنٌا إدارة منازل المنٌا

400 953473 غالى عٌاد كمال ساره المنٌا إدارة منازل المنٌا

401 902617 لبٌب كامل استمالن دٌفٌد المنٌا إدارة منازل المنٌا

402 919938 سلٌمان السٌد دمحم رشاد دمحم نورهان بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

403 918363 عباس مطاوع مصطفى غاده ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

404 904430 دمحم الغفار عبد ربٌع انعام بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

405 953387 مكسٌموس ٌوسف وسٌم ساره بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

406 904619 خلف تونى جمال سلمى بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

407 953102 محمود فتحى كمال هللا منة بنات الثانوٌة السالم المنٌا

408 906599 على الناصر عبد حسن رحاب المنٌا إدارة منازل المنٌا

409 913209 احمد ماهر احمد شرٌن بنات الثانوٌة مطاى مطاى

410 901092 على التواب عبد على فاطمه بنات الثانوٌة السادات المنٌا

411 920964 محفوظ العظٌم عبد عصام عزه ملوى إدارة منازل ملوى

412 903572 دمحم على خالد نورهان بنات الثانوٌة السالم المنٌا

413 922802 فلتس فرٌج صفوت انجى المشتركه الثانوٌه البرشا نزلة ملوى

414 917009 ابراهٌم سٌد جمال مٌار عام ثانوى الخاصة الجدٌد العهد سمالوط

415 913207 مبارن احمد الناصر عبد سهٌلة بنات الثانوٌة مطاى مطاى

416 955659 مٌخائٌل مٌخائٌل نبٌل سوسنه مزار بنى إدارة منازل مزار بنى

417 953394 حسن فتحى جمال شٌماء بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

418 958885 ابراهٌم عبدالحمٌد احمد عبدالحمٌد ملوى إدارة منازل ملوى

419 953142 نمر دمحم محسن ندى بنات الثانوٌة السالم المنٌا

420 919569 مسعد نجٌب عونى انجى المشتركة الثانوٌة عبدالرحٌم دمحم ممدوح/ الشهٌد ابولرلاص

421 919706 ثابت شربٌم كمال مٌرٌام ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

422 904395 دمحم الفتاح عبد دمحم اسماعٌل المنٌا إدارة منازل المنٌا

423 917727 دمحم على بهجت ناهد الثانوٌةالمشتركة للوصنا سمالوط

424 953612 محمود حسنى دمحم سٌد رضوى بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

425 911284 جرجس عٌاد مالن مٌرنا العامة الثانوٌة مزار بنى مزار بنى

426 952202 استمالن ودٌع نعٌم ساره بنات الثانوٌة السادات المنٌا

427 952212 حافظ دمحم ابراهٌم منال بنات الثانوٌة السادات المنٌا

428 920377 بولس للٌنى ادوارد مارجرٌت بنات الثانوٌه ملوى ملوى

429 920440 الناصر عبد أحمد ٌحٌى هدٌل بنات الثانوٌه ملوى ملوى

430 920724 مهنى رزق بهاء فٌرونكا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

431 903499 فرحات على رضا بدور بنات الثانوٌة السالم المنٌا

432 906448 داود فؤاد شرٌف فؤاد المشتركه سلطان دمحم بنى المنٌا

433 906749 طه عبدهللا فؤاد مروه المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

434 956516 دمحم كمال عاطف ساره سمالوط إدارة منازل سمالوط

435 920758 فولً جالل فؤاد مروه بنات الثانوٌه ملوى ملوى

436 957202 الحافظ عبد دمحم هلباوى رومٌساء سمالوط إدارة منازل سمالوط

437 952705 عبدالرحمن حلمى خلف هللا منه المنٌا إدارة منازل المنٌا

438 958542 عبدالرازق ناجى عبدالرازق اسامه ملوى إدارة منازل ملوى

439 956513 احمد مدنى الحسٌنى تهانى سمالوط إدارة منازل سمالوط



440 903590 ناشد نجٌب عادل ٌوأنا بنات الثانوٌة السالم المنٌا

441 918929 لبٌب سامى صفوت اسامه بنٌن الثانوٌة اسماعٌل عبده دمحم احمد/الرائد الشهٌد ابولرلاص

442 904222 دمحم عطٌه محمود مصطفى بنٌن الجدٌدة الثانوٌة المنٌا المنٌا

443 917704 احمد ٌونس عمرو علٌاء الثانوٌةالمشتركة للوصنا سمالوط

444 918463 مٌخائٌل سمٌر عماد ساندى بنات الجدٌدة الثانوٌة ابولرلاص

445 958264 سعد المعٌن عبد ابراهٌم لٌدٌا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

446 901520 خلف سٌد اشرف نورهان الثانوٌة زهرة المنٌا

447 913999 دمحم حسن عاطف روان الثانوٌة الخاصة الصفا مطاى

448 905228 دمحم عبدالحمٌد شرٌف هللا منه بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

449 902706 محمود احمد سعد الرحمن عبد الخاصة الثانوٌة المومٌة المنٌا

450 917764 خلف عبدالوهاب ابراهٌم احمد سمالوط إدارة منازل سمالوط

451 903884 دمحم ابواللٌل دمحم الرحمن عبد بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

452 903806 هاشم احمد اشرف دنٌا بنات الثانوٌة السالم المنٌا

453 901077 دمحم محمود دمحم سندس بنات الثانوٌة السادات المنٌا

454 953615 عبدالرحمن ابراهٌم ممدوح مرٌم بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

455 913191 المطلب عبد جالل حسام رحمه بنات الثانوٌة مطاى مطاى

456 901047 حسن حسنى رضا دٌنا بنات الثانوٌة السادات المنٌا

457 902056 جابر فتحى ممدوح مٌنا (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

458 954087 ابراهٌم حسنى ابراهٌم سمر المنٌا إدارة منازل المنٌا

459 903563 العزٌز عبد دمحم رمضان مها بنات الثانوٌة السالم المنٌا

460 952328 خالد رجب سٌد نهال المنٌا إدارة منازل المنٌا

461 904929 ابسخرون خلٌل سعٌد ساندى بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

462 959002 ابراهٌم سمٌح مجدي ماٌر المشتركه الثانوٌه البرشا نزلة ملوى

463 919855 عبدالجلٌل زغلول أحمد سهى بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

464 913359 دمحم محمود المنعم عبد جهاد بنات الثانوٌة مطاى مطاى

465 915838 احمد رٌاض ابوالعزاٌم مً سمالوط إدارة منازل سمالوط

466 919816 عثمان حافظ عبدالحلٌم دالٌا بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

467 906991 صادق محمود عمر اٌمان المنٌا إدارة منازل المنٌا

468 957620 ثابت وزٌر فخرى رٌموندا بنات الجدٌدة الثانوٌة ابولرلاص

469 901116 خلٌفه احمد دمحم منار بنات الثانوٌة السادات المنٌا

470 921324 النعٌم عبد ٌوسف على نورا المشتركه الثانوٌه ملوى معصرة ملوى

471 958093 خلف دمحم خلف اسراء بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

472 956493 هللا حسب فاروق اٌمن هبه المدٌمة بنات الثانوٌة سمالوط سمالوط

473 903542 نخله ابراهٌم جرجس مارٌان بنات الثانوٌة السالم المنٌا

474 902029 الباب فتح هللا عبد خلف دمحم (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

475 959075 فوزى سمٌح محسن مٌنا ملوى إدارة منازل ملوى

476 953545 الجابر عبد الرحٌم عبد جابر رنا بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

477 953546 ماضى دمحم بكر ابو روفٌدة بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

478 905942 العزٌز عبد مخلوف اسماعٌل هدى المنٌا إدارة منازل المنٌا

479 955935 ابراهٌم اسماعٌل مصطفى مى بنات الثانوٌة مطاى مطاى

480 903498 جبر أحمد فرغلى آٌة بنات الثانوٌة السالم المنٌا

481 920449 توفٌك فاروق اشرف ٌمنى بنات الثانوٌه ملوى ملوى

482 903541 دمحم فراج دمحم لمٌاء بنات الثانوٌة السالم المنٌا

483 919953 علً تونً احمد دٌنا بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص



484 920388 ابراهٌم ٌعموب انور مرٌم بنات الثانوٌه ملوى ملوى

485 916966 بولس فهمى اٌهاب مارجرٌت سمالوط إدارة منازل سمالوط

486 905930 اللطٌف عبد دمحم عمر دٌنا المنٌا إدارة منازل المنٌا

487 914357 دمحم احمد محمود اٌمان مطاى إدارة منازل مطاى

488 902695 نصر مٌخائٌل استمالن مٌنا الخاصة الثانوٌة المومٌة المنٌا

489 952659 خلٌفه عبدالمادر عبدالحمٌد مصطفى المنٌا إدارة منازل المنٌا

490 953124 خلٌل فكرى ابراهٌم روزالٌن بنات الثانوٌة السالم المنٌا

491 903698 الظاهر عبد مصطفً اٌهاب غادة بنات الثانوٌة السالم المنٌا

492 904961 احمد الرحٌم عبد خالد مى بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

493 921907 ذكى ثابت ماجد مٌنا بنٌن الثانوٌه ملوى ملوى

494 953714 حامد دمحم حسن شذا السادس بالحى بنات الثانوٌه المنٌا

495 901074 فهمً دٌاب دمحم سلمى بنات الثانوٌة السادات المنٌا

496 904470 شاكر رشدى اسامه فٌرونٌكا بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

497 918967 غالً داود النور عبد دانٌال بنٌن الثانوٌة اسماعٌل عبده دمحم احمد/الرائد الشهٌد ابولرلاص

498 901349 شناف ابو على الجواد عبد ناصر فاطمه المنٌا إدارة منازل المنٌا

499 901396 شلبى ٌوسف بشرى مرٌم الثانوٌة اللبن صفط فصول المنٌا

500 954016 شحاته جمعه مؤمن منار المنٌا إدارة منازل المنٌا

501 923419 جورجً كمال فوزي مرثا بابشادات المشتركه الثانوٌه الكٌالنى ٌوسف ملوى

502 901042 احمد العزٌز عبد احمد خلود بنات الثانوٌة السادات المنٌا

503 915410 عٌسى خالد دمحم امٌره سمالوط إدارة منازل سمالوط

504 922823 فهمى فرحات ٌونان هبه المشتركه الثانوٌه البرشا نزلة ملوى

505 958960 سلٌمان محمود دمحم منال المشتركه الثانوٌه الروضه ملوى

506 915492 صالح دمحم على مرٌم سمالوط إدارة منازل سمالوط

507 905789 دمحم احمد حمدي غاده الثانوٌة طهنشا المنٌا

508 901141 راضً سامً هانً ٌوستٌنا بنات الثانوٌة السادات المنٌا

509 903853 مرلص بشرى رضا امٌر بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

510 905261 عبوده النعٌم عبد بكر ابو ندا بنات الثانوٌة حبشى وحٌد دمحم الشهٌد المنٌا

511 913324 دمحم دمحم بكر ابو امنٌه بنات الثانوٌة مطاى مطاى

512 908633 السٌد علً البطل اآلء بنات الثانوٌة عاشور رضا/ الشهٌد مغاغة

513 904448 السالم عبد دمحم محٌى رنا بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

514 957315 حنٌن شفٌك ثروت ساندى سمالوط إدارة منازل سمالوط

515 903579 دمحم جوده اٌمن هاٌدي بنات الثانوٌة السالم المنٌا

516 901391 اسكندر حبٌب نادى شرٌن الثانوٌة اللبن صفط فصول المنٌا

517 901382 صادق لطفى عاطف ٌوسف الثانوٌة اللبن صفط فصول المنٌا

518 920390 المتجلى عبد عٌسى باسم مرٌم بنات الثانوٌه ملوى ملوى

519 915520 عبدالسالم عبدالمولى صافى هدى سمالوط إدارة منازل سمالوط

520 901033 طه اسماعٌل عالء آٌه بنات الثانوٌة السادات المنٌا

521 903966 خلٌفة خلٌفة شعبان ٌوسف بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

522 903124 دمحم محمود ناصر إٌناس (سابما ث الخمار صفط)نجٌب مصطفى اسالم/الشهٌد المنٌا

523 923417 سعٌد ممبل عدلى فادٌة بابشادات المشتركه الثانوٌه الكٌالنى ٌوسف ملوى

524 921089 توفٌك انور ماهر دٌنا

 االعدادٌه العظٌم عبد ٌوسف دمحم/  الرائد بمدرسة ثانوى فصول

المغالمه بمنشأة ملوى

525 922709 لبس خلٌل سامى مرٌم المشتركه الثانوٌه الروضه ملوى

526 901404 خلٌل توفٌك اسحك بٌتر الثانوٌة اللبن صفط فصول المنٌا



527 904480 على دمحم خالد مرٌم بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

528 919910 استلٌو ابراهٌم جمال مورٌن بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

529 904067 بدوي دمحم مختار دمحم بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

530 922631 دمحم عبدالرسول جمال منال المشتركه الثانوٌه الروضه ملوى

531 906751 موسى عبدالكافى نصر مرٌم المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

532 912553 جرٌس حكٌم نادى جوزفٌن مزار بنى إدارة منازل مزار بنى

533 918389 سلٌم جالل حسام رٌم ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

534 956605 على خلٌل سٌد اسراء سمالوط إدارة منازل سمالوط

535 901377 سلٌم ٌونس خالد الرحمن عبد الثانوٌة اللبن صفط فصول المنٌا

536 902045 على محمود ممدوح محمود (بنٌن الثانوٌة المنٌا)شناف ابو الدٌن صفى/الفرٌك المنٌا

537 906752 دمحم دمحم حماده منار المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

538 919744 توفٌك دمحم ٌاسر ندا ابولرلاص إدارة منازل ابولرلاص

539 956598 سالم احمد حامد والء سمالوط إدارة منازل سمالوط

540 920531 سعد حنس مسعود اٌرٌنى بنات الثانوٌه ملوى ملوى

541 923030 ابراهٌم حشمت حبٌب نٌفٌن ملوى إدارة منازل ملوى

542 953405 دمحم احمد محمود مرٌم بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

543 906992 كامل فتحى دمحم اٌمان المنٌا إدارة منازل المنٌا

544 903705 مٌخائٌل الملن عبد نادر كٌرٌه بنات الثانوٌة السالم المنٌا

545 903593 سٌف دمحم عادل ٌمنى بنات الثانوٌة السالم المنٌا

546 953395 دمحم دمحم حسٌن شٌماء بنات الثانوٌة المنٌا المنٌا

547 920919 المالن عبد نظٌم اشرف مٌرنا بنات الثانوٌه ملوى ملوى

548 903568 حكٌم سمٌر رٌمون مٌرٌت بنات الثانوٌة السالم المنٌا

549 922610 دمحم حسن عربً اسماء المشتركه الثانوٌه الروضه ملوى

550 901045 اسماعٌل جابر عز دعاء بنات الثانوٌة السادات المنٌا

551 920411 بمطر عزت منصف مٌروال بنات الثانوٌه ملوى ملوى

552 919887 عازر ٌسى ٌوسف مارٌنا بنات الثانوٌة امٌن لاسم ابولرلاص

553 923150 غطاس بشرى رضا بسمة بابشادات المشتركه الثانوٌه الكٌالنى ٌوسف ملوى

554 922438 دمحم عبدالصبور دمحم محمود المشتركه الثانوٌه االشمونٌن ملوى

555 906755 دمحم دمحم حماده مٌار المشتركه الثانوٌه تله فصول المنٌا

556 901258 حبٌب عطا ناصف مرٌم بنات الثانوٌة السادات المنٌا

557 905380 لطب دمحم هشام شروق المنٌا إدارة منازل المنٌا

558 920595 مٌخائٌل عبداللـه ناصر دمٌانه بنات الثانوٌه ملوى ملوى

559 903925 لطب سٌد بهاءالدٌن دمحم بنٌن الثانوٌة السالم المنٌا

560 903520 حبٌب متً عاطف سلفٌا بنات الثانوٌة السالم المنٌا

561 956518 عبدالحكٌم دمحمسعٌد سامح سهٌله سمالوط إدارة منازل سمالوط

562 952321 شحاتة حسن اسماعٌل فرحة المنٌا إدارة منازل المنٌا

563 903500 دمحم ابراهٌم خالد بسمله بنات الثانوٌة السالم المنٌا

564 922634 الحمٌد عبد فاروق ابراهٌم هاجر المشتركه الثانوٌه الروضه ملوى


