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 2020اٟن عّارات الزبمٕوات الفٍٗٛ أٔ
 

      

  :  لتعمٗي الضٍاع٘ا  -أٔال
 
 

  : )نظام الشهوات اخلمص(دبلوم الدراسة الفهية املتقدمة الصهاعية  -

 

 األٔه

 

 حمىز حمىٕر عبزالزاسم وضطفٜ : االصـــــــــــــي

 2227522   رقــــي اجلمٕظ :   

 980 :اجملىـــــــــــٕع

 1000 : ّاٖٛ العظىٜالٍ

 98.00 : الٍضــــــــــبٛ  

 التبريد وتكييف الهواء  :التدضــــــط 

 الشيخ محمد محمود عزب الفنية المتقدمة الصناعية   :املزرصـــــــــٛ 

 المنوفيه  :املزٖزٖــــــــٛ  

 كفر ابنهس بجوار مسجد الرحمن : العٍــــــــــٕاُ

 

 :   )نوعي( نظام الشهوات الثالثلثانوية الفهية الصهاعية دبلوم املدارض ا -

 

 االٔه

 

 اصاوْ روضاُ عمٜ عبزاحلىٗز اجلزف : االصـــــــــــــي

 2435507   رقــــي اجلمٕظ :   

  698,5 :اجملىـــــــــــٕع

 700 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 99.79 : الٍضــــــــــبٛ  

 صٗاٌٛ عبهات وٗآ الغزب ٔالضزفتغػٗن ٔ  :التدضــــــط 

 الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحى بدمنهورالثانوية    :املزرصـــــــــٛ 

 البخريٚ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 روٍّٕر  -قزٖٛ احلجاٌٗٛ عشبٛ الضزٔ : العٍــــــــــٕاُ
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 2020أٔاٟن عّارات الزبمٕوات الفٍٗٛ 

 
 

 :   نظام الشهوات الثالثاملدارض الثانوية الفهية الصهاعية دبلوم  -

 

 األٔه

 

 أوٍْٗ خالز حمىز تٕفٗل بزع٘ : االصـــــــــــــي

 2062942   رقــــي اجلمٕظ :   

 962 :اجملىـــــــــــٕع

 044 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 67,02 : الٍضــــــــــبٛ  

 زنٗبات ٔوعزات نّزباٟٗٛت  :التدضــــــط 

 صقر بأوالد المشتركة الصناعية طه حسن   :املزرصـــــــــٛ 

 الغزقٗٛ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 الغزقٗٛ -أالر صكز  : العٍــــــــــٕاُ

 
 

 

 الجاٌ٘ 

 

 وزِي وعٕض غطاظ عاطف وٗالر : االصـــــــــــــي

 2062976   رقــــي اجلمٕظ :   

 976 :ـــــــــــٕعاجملى

 044 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 67.09 : الٍضــــــــــبٛ  

 تزنٗبات ٔوعزات نّزباٟٗٛ  :التدضــــــط 

 صقر بأوالد المشتركة الصناعية طه حسن   :املزرصـــــــــٛ 

 الغزقٗٛ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 الغزقٗٛ-أالر صكز  -وٗداٟٗن  : العٍــــــــــٕاُ

 

 لحالجا 

 

 اواه خالز صمٗىاُ وبارك  : االصـــــــــــــي

 2062944   رقــــي اجلمٕظ :   

 977 :اجملىـــــــــــٕع

 044 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 67.26 : الٍضــــــــــبٛ  

 تزنٗبات ٔوعزات نّزباٟٗٛ  :التدضــــــط 

 صقر بأوالد المشتركة الصناعية طه حسن   :املزرصـــــــــٛ 

 الغزقٗٛ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 أالر صكز -الغزقٗٛ : العٍــــــــــٕاُ



                              
                                                                                          

  

3 
 

 2020أٔاٟن عّارات الزبمٕوات الفٍٗٛ  -تابع 

 

 

 :   نظام الشهوات الثالثاملدارض الثانوية الفهية الصهاعية دبلوم 

-  

 

  : للتعليم والتدريب املزدوج دبلوم املدارض الثانوية الفهية الصهاعية 

 

 االٔه

 

 عمٜ صزحاُ حمىز عبزاهلل : االصـــــــــــــي

 2192740   رقــــي اجلمٕظ :   

 557.5 :اجملىـــــــــــٕع

 075 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 97,81 : ــــبٛ  الٍضــــــ

 فٍٜ حمطات ٔعبهات وٗآ عزب  :التدضــــــط 

 الفٍٗٛ بكٍا الجإٌٖٛ الشراعٗٛ باملزرصٛ املمخكٛ املشرٔج ٔالتزرٖب لمتعمٗي فضٕه   :املزرصـــــــــٛ 

 قٍا  :املزٖزٖــــــــٛ  

 قٍا : العٍــــــــــٕاُ

 

 األٔه وهزر ) تعمٗي ٔتزرٖب وشرٔج(

 

 أبٕاحلضَ عبزاحلىٗز امحز حمىز : ـــــــــــــياالص

 2192742   رقــــي اجلمٕظ :   

 557.5 :اجملىـــــــــــٕع

 075 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 97,81 : الٍضــــــــــبٛ  

 فٍٜ حمطات ٔعبهات وٗآ عزب  :التدضــــــط 

 الفٍٗٛ بكٍا الجإٌٖٛ الشراعٗٛ باملزرصٛ ملمخكٛا املشرٔج ٔالتزرٖب لمتعمٗي فضٕه   :املزرصـــــــــٛ 

 قٍا  :املزٖزٖــــــــٛ  

 قٍا : العٍــــــــــٕاُ

 

 وهزر الجالح 

 

  ابزاِٗي ِبْ صاوٜ عبز املعش امساعٗن : االصـــــــــــــي

 2062926   رقــــي اجلمٕظ :   

 977 :اجملىـــــــــــٕع

 044 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 67.26 : الٍضــــــــــبٛ  

 تزنٗبات ٔوعزات نّزباٟٗٛ  :التدضــــــط 

 صقر بأوالد المشتركة الصناعية طه حسن   :املزرصـــــــــٛ 

 الغزقٗٛ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 أالر صكز- الغزقٗٛ : عٍــــــــــٕاُال



                              
                                                                                          

  

4 
 

 
 
 

 2020أٔاٟن عّارات الزبمٕوات الفٍٗٛ  -تابع

 
 

 : للتعليم والتدريب املزدوج دبلوم املدارض الثانوية الفهية الصهاعية  

 

 األٔه وهزر ) تعمٗي ٔتزرٖب وشرٔج(

 

 حمىز أبٕاحلىز حمىز حمىٕر : ـــــــــــــياالص

 2192750   رقــــي اجلمٕظ :   

 557.5 :اجملىـــــــــــٕع

 075 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 97,81 : الٍضــــــــــبٛ  

 فٍٜ حمطات ٔعبهات وٗآ عزب  :التدضــــــط 

 الفٍٗٛ بكٍا الجإٌٖٛ الشراعٗٛ باملزرصٛ كٛاملمخ املشرٔج ٔالتزرٖب لمتعمٗي فضٕه   :املزرصـــــــــٛ 

 قٍا  :املزٖزٖــــــــٛ  

 قٍا : العٍــــــــــٕاُ

 

 

 

 
 

 ( : إعزار وٍّٜدبلوم املدارض الثانوية الفهية الصهاعية ) -

 

 األٔه

 

 فاطىٛ الشِزاٞ ناون ناون عبز الزمحَ األطزش : االصـــــــــــــي

 2629626   رقــــي اجلمٕظ :   

 099 :اجملىـــــــــــٕع

 055 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 69.24 : الٍضــــــــــبٛ  

 الشخزفٛ ٔاالعالُ ٔالتٍضٗل  :التدضــــــط 

 المطرية ث ص بنات   :املزرصـــــــــٛ 

 الزقّمٗٛ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 المطرية / دقهلية : العٍــــــــــٕاُ
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 2020أٔاٟن عّارات الزبمٕوات الفٍٗٛ -تابع 

 : التعمٗي الشراعٜ  - ثاٌٗا          

 

 

 

 : )نظام الشهوات اخلمص(ية املتقدمة الزراعالفهية  الدراسةدبلوم 

 

 

 االٔه

 

 رعا خالز رجب عمٜ إبزاِٗي : االصـــــــــــــي

 4400252   رقــــي اجلمٕظ :   

 544 :اجملىـــــــــــٕع

 045 : ٍّاٖٛ العظىٜال

 24.26 : الٍضــــــــــبٛ  

 تضٍٗع غذاٟٜ  :التدضــــــط 

 مشطرد الفهية املتقدمة   :املزرصـــــــــٛ 

 القليوبية  :املزٖزٖــــــــٛ  

 ش رجب ابراهيم على عزبة شلبى المطرية12 : العٍــــــــــٕاُ

 

 

 

 : نظام الشهوات الثالثعية الزرادبلوم املدارض الثانوية الفهية  
 

 

 

 

 االٔه

 

 صفٍٗٛ عبزالهزٖي حضَ سٍٖب : االصـــــــــــــي

 4262274   رقــــي اجلمٕظ :   

 520 :اجملىـــــــــــٕع

 005 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 94.55 : الٍضــــــــــبٛ  

 اصتضالح اراضٜ ٔوٗهٍٛ  :التدضــــــط 

 بالط الشراعٗٛ   :املزرصـــــــــٛ 

 الٕارٝ اجلزٖز  :املزٖزٖــــــــٛ  

 بالط وزنش اجلزٖز الٕارٝ : العٍــــــــــٕاُ

 

 الجاٌٜ

 

 امحز فؤار حمىز عٗىاٞ : االصـــــــــــــي

 4262277   رقــــي اجلمٕظ :   

 511 :اجملىـــــــــــٕع

 005 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 92.91 : الٍضــــــــــبٛ  

 اصتضالح اراضٜ ٔوٗهٍٛ  :التدضــــــط 

 بالط الشراعٗٛ   :املزرصـــــــــٛ 

 الٕارٝ اجلزٖز  :املزٖزٖــــــــٛ  

  

 تٍٗزٚ/  بالط  اجلزٖز الٕارٝ : العٍــــــــــٕاُ
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 2020أٔاٟن عّارات الزبمٕوات الفٍٗٛ -تابع 
 

 : نظام الشهوات الثالث عيةالزرادبلوم املدارض الثانوية الفهية 

 

 الجاٌٜ وهزر

 

 صعز حمىز الضٗز حمىز ٌزٝ : االصـــــــــــــي

 4194064   رقــــي اجلمٕظ :   

 511 :اجملىـــــــــــٕع

 005 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 92.91 : الٍضــــــــــبٛ  

 فٍٜ وعاون  :التدضــــــط 

 ٗٛالشراع رصٕم   :املزرصـــــــــٛ 

 نفز الغٗذ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 رصٕم - وٍزٔر ابٕ : العٍــــــــــٕاُ

 

 : للتعليم والتدريب املزدوج دبلوم املدارض الثانوية الفهية الزراعية  -
-  

 

 االٔه

 

 ابزاِٗي الكالع عبزاهلارٙ ٌزوني : االصـــــــــــــي

 7634734   رقــــي اجلمٕظ :   

 540 :اجملىـــــــــــٕع

 095 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 91.53 : الٍضــــــــــبٛ  

 بٕساتخمعجاَٟ ٔ  :التدضــــــط 

 لمتعمٗي ٔالتزرٖب املشرٔج صمطاُ العٕٖض٘   :املزرصـــــــــٛ 

 الغزقٗٛ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 57ش 33706من رمضان م.ج  العاشر : العٍــــــــــٕاُ

    
 

  :( إعزار وٍّٜدبلوم املدارض الثانوية الفهية الزراعية ) -
 

 االٔه

 

 روضاُ سنزٖا و٘ حمىز : االصـــــــــــــي

 4314224   رقــــي اجلمٕظ :   

 443 :اجملىـــــــــــٕع

 540 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 82.04 : الٍضــــــــــبٛ  

 بضتٍٛ  :التدضــــــط 

 املٍّٗٛالشراعٗٛ اجلٗشٚ    :ـــــٛ املزرصــــ

 اجلٗشٚ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 ش غزب وشلكاُ الضهٛ احلزٖز العىزاٌٗٛ اجلٗش33ٚ : العٍــــــــــٕاُ
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 2020أٔاٟن عّارات الزبمٕوات الفٍٗٛ 

 : التجارٝ التعمٗي   - اثالج
 : (صالشهوات اخلم)نظام دبلوم الدراسة الفهية املتقدمة التجارية  -

 االٔه

 

 حضٍاٞ حمزٔظ صعز مساحْ : االصـــــــــــــي

 3211210   رقــــي اجلمٕظ :   

 425 :اجملىـــــــــــٕع

 500 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 27.00 : الٍضــــــــــبٛ  

 رارٚ ٔتضٕٖلإ  :التدضــــــط 

 أشمون الفنية المتقدمة التجارية   :املزرصـــــــــٛ 

 املٍٕفٗٛ  :زٖزٖــــــــٛ  امل

 أشمون ش خالد بن الوليد أمام معهد النور االبتدائي : العٍــــــــــٕاُ

 
 

 
 : نظام الشهوات الثالثدبلوم املدارض الثانوية الفهية التجارية  -

 

 االٔه

 

 ٖامسني عطْٗ صٗز امحز : االصـــــــــــــي

 3625152   رقــــي اجلمٕظ :   

 573 :ــــــــــٕعاجملىـ

 520 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 22.72 : الٍضــــــــــبٛ  

 إرارٚ  :التدضــــــط 

 موط التجارية المشتركة   :املزرصـــــــــٛ 

 الٕارٝ اجلزٖز  :املزٖزٖــــــــٛ  

 وٕط - الزاخمٛ : العٍــــــــــٕاُ

 
 الجاٌٜ

 

 بزٖز محاررّٖاً عضاً  : االصـــــــــــــي

 3203777   رقــــي اجلمٕظ :   

 572 :اجملىـــــــــــٕع

 520 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 22.62 : الٍضــــــــــبٛ  

 إرارٚ  :التدضــــــط 

 كفر سالم النحال التجارية المشتركة   :املزرصـــــــــٛ 

 الػزبٗٛ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 الضٍطٛ وزنش -  غشاه توٗ : العٍــــــــــٕاُ
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    2020 تابع : أٔاٟن عّارات الزبمٕوات الفٍٗٛ

 
 نظام الشهوات الثالثدبلوم املدارض الثانوية الفهية التجارية   -تابع 

 

 

 الجاٌٜ وهزر

 

 ِبْ طارم امحز وبارس : االصـــــــــــــي

 3625154   رقــــي اجلمٕظ :   

 572 :اجملىـــــــــــٕع

 520 : لٍّاٖٛ العظىٜا

 22.62 : الٍضــــــــــبٛ  

 إرارٚ  :التدضــــــط 

 موط التجارية المشتركة   :املزرصـــــــــٛ 

 الٕارٝ اجلزٖز  :املزٖزٖــــــــٛ  

 وٕط - الزاخمٛ : العٍــــــــــٕاُ

 

 

 :لتعليم والتدريب املزدوج  ل  دبلوم املدارض الثانوية الفهية التجارية  نظام الشهوات الثالث -
 

 االٔه

 

 الغزبٗين عبزالكارر واِز آالٞ : االصـــــــــــــي

 3830862   رقــــي اجلمٕظ :   

 769 :اجملىـــــــــــٕع

 800 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 96.13 : الٍضــــــــــبٛ  

 وضاعز فٍٜ ارارٝ  :التدضــــــط 

 املشرٔج ٔالتزرٖب لمتعمٗي اجلزٖزٚ ٗاطرو   :املزرصـــــــــٛ 

 روٗاط  :املزٖزٖــــــــٛ  

 الغّٗز نٕبزٙ ظٕار املطار طزٖل : العٍــــــــــٕاُ
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 2020أٔاٟن عّارات الزبمٕوات الفٍٗٛ 

 :لتعمٗي الفٍزقٜ  ا  - رابعا       

 : نظام الشهوات اخلمص() احيةاملتقدمة للشئون الفهدقية واخلدمات الشيالفهية  الدراسةدبلوم  -

 

 االٔه

 

 عبزاهلل وٍضٕر عبز الػفار عباظ : االصـــــــــــــي

 3260502   رقــــي اجلمٕظ :   

 307 :اجملىـــــــــــٕع

 330 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 23.03 : الٍضــــــــــبٛ  

 وطبذ  :التدضــــــط 

   :املزرصـــــــــٛ 
 ة المتقدمه للشئون الفندقية والخدمات السياحيهبهتيم الفني

 الكمٕٗبٗٛ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 عشبٛ رصتي –ش طمعت  103 : العٍــــــــــٕاُ

 
 

 : نظام الشهوات الثالث دبلوم املدارض الثانوية للشئون الفهدقية واخلدمات الشياحية -

 االٔه

 

 ٗفعبزالمط ٌٖٕط مجاه عّز : االصـــــــــــــي

 3891560   رقــــي اجلمٕظ :   

 547 :اجملىـــــــــــٕع

 570 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 95.96 : الٍضــــــــــبٛ  

 خزوات صٗاحٗٛ  :التدضــــــط 

 الفٍزقٗٛ الجإٌٖٛ صتٗفإٌ صاُ   :املزرصـــــــــٛ 

 الكاِزٚ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 العبٕر وزٍٖٛ - التاصع احل٘ -وضز رار نىبٌٕز : العٍــــــــــٕاُ

 

 الجاٌٜ

 

 عبزالِٕاب نىاه عبزالِٕاب عزٔم : االصـــــــــــــي

 3891554   رقــــي اجلمٕظ :   

 543 :اجملىـــــــــــٕع

 570 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 95.26 : الٍضــــــــــبٛ  

 خزوات صٗاحٗٛ  :التدضــــــط 

 الفٍزقٗٛ الجإٌٖٛ صتٗفإٌ صاُ   :ــٛ املزرصـــــــ

 الكاِزٚ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 الكاِزٚ - املٕصه٘ - الكمعٛ ش العتبٛ حار10ٚ : العٍــــــــــٕاُ
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 2020أٔاٟن عّارات الزبمٕوات الفٍٗٛ -تابع 

 : نظام الشهوات الثالث دبلوم املدارض الثانوية للشئون الفهدقية واخلدمات الشياحية -

-  

 لحالجا

 

 نزٖي صاو٘ أبٕ صزٖع عم٘  : االصـــــــــــــي

 3850014   رقــــي اجلمٕظ :   

 542 :اجملىـــــــــــٕع

 570 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 9 0 ,95 : الٍضــــــــــبٛ  

 وطبذ  :التدضــــــط 

 عربا الفٍزقٗٛ   :املزرصـــــــــٛ 

 كاِزٚال  :املزٖزٖــــــــٛ  

 ش الظاِز وزٍٖٛ الٍٕر الشأٖٛ احلىزاٞ  7 : العٍــــــــــٕاُ

 

 

 : للتعليم والتدريب املزدوج   نظام الشهوات الثالث الفهدقية دبلوم املدارض الثانوية الفهية  -
 

 االٔه

 

 خضري روضاُ حمىز حٍني : االصـــــــــــــي

 3938051   رقــــي اجلمٕظ :   

 701 :ــــــٕعاجملىـــــ

 790 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 88.73 : الٍضــــــــــبٛ  

 اعزاف راخمٜ  :التدضــــــط 

 الفٍزقٗٛ الجإٌٖٛ عربا   :املزرصـــــــــٛ 

 الكاِزٚ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 اجلٗشٚ - وكمٛ عم٘ ابزاِٗي ش75 : العٍــــــــــٕاُ
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 2020عّارات الزبمٕوات الفٍٗٛ  أٔاٟن-تابع 

 ( : إعزار وٍّٜدبلوم املدارض الثانوية الفهية الفهدقية  نظام الشهوات الثالث ) -

 االٔه

 

 فاٖيب عاطف حبٗب وضزٙ : االصـــــــــــــي

 9600499   رقــــي اجلمٕظ :   

 430 :اجملىـــــــــــٕع

 490 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 87.76 :   الٍضــــــــــبٛ

 اٌتاج ٔخزوٛ  :التدضــــــط 

 المهنية الفندقية الثانىية شبرا   :املزرصـــــــــٛ 

 الكاِزٚ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 اخلٗىٛ عربا - الضخ٘ الضزف ش23 : العٍــــــــــٕاُ

 

 األٔه وهزر

 

 بزتمْ وٕرٖط مسري وارٍٖا : االصـــــــــــــي

 9600497   :   رقــــي اجلمٕظ 

 430 :اجملىـــــــــــٕع

 490 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 87.76 : الٍضــــــــــبٛ  

 اٌتاج ٔخزوٛ  :التدضــــــط 

 المهنية الفندقية الثانىية شبرا   :املزرصـــــــــٛ 

 الكاِزٚ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 احنالض -  خمٕص٘ فهزٙ أوني ش19 : العٍــــــــــٕاُ

 

 
 

 

 األٔه وهزر

 

 حمىز حمىز حضاً ٌزٙ : االصـــــــــــــي

 9600496   رقــــي اجلمٕظ :   

 430 :اجملىـــــــــــٕع

 490 : الٍّاٖٛ العظىٜ

 87.76 : الٍضــــــــــبٛ  

 اٌتاج ٔخزوٛ  :التدضــــــط 

 المهنية الفندقية الثانىية شبرا   :املزرصـــــــــٛ 

 الكاِزٚ  :املزٖزٖــــــــٛ  

 وضز عربا  - اخلمفأٙ طاِز ش : العٍــــــــــٕاُ

 

 


