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                                                                                                                                               إذصــاء                                                                                               

                                                           بأعداد الطالب املتقدمني واحلاضريً والياجرني و ىشب اليحاح                                         

 9102عاو  الدور األول  - )ىظاو الشيىات اخلنص( فى مجًع اليىعًات                               

 اليىعًة

  9102ل عاو الدور األو

 % ىشبة اليحاح ىاذحىٌ ذاضروٌ متقدمىٌ

 68,72 4193 7254 7254 فهى أول جتارى

                 فهى أول شئون فهدقية

 وخدمات سياحية
4443 4489 5626 62,34 

 12,73 571 589 589 ين أول زراعيـف

 62,54 8326 4936 4999 ين أول صهاعيـف

 86.39 01136 06961 06952 اوــالع ـــاىلاإلمج
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 اذصاء

 )ىظاو الشيىات اخلنص( دبلىمات الدراسة الفيًة املتقدمة ىتائخ امتراىات

 9102عاو  الدور األول 

 الراسبىٌ 9102الدور األول عاو  

 ىاجرىٌ ذاضروٌ متقدمىٌ النوعية

 ىشبة 

 اليحاح  %

باقىٌ  اليشبة % دور  ثاٌ

 لآلعادة

 49 95.64 265 68,72 4193 7254 7254 فهى أول جتارى

فهى أول شئون فهدقية 

 وخدمات سياحية
4443 4489 5626 62,34 712 97.44 6 

 3 7.83 95 12,73 571 589 589 فين أول زراعي

 974 95.48 134 62.54 8326 4936 4999 فين أول صهاعي

 965 94.31 9118 62,45 94342 92524 92581 اإلمجالٌ العاو
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  مقارىة

 )ىظاو الشيىات اخلنص( دبلىمات الدراسة الفيًة املتقدمة ىتائخ امتراىات

  بالعاو الشابق 9102عاو  الدور األول   

 

 

 

 

 

 اليىعًة

 9108ول  عاو  الدور األ 9102الدور األول  عاو  

 ىاجرىٌ ذاضروٌ متقدمىٌ
 ىشبة

 اليحاح % 
 ىاجرىٌ ذاضروٌ متقدمىٌ

 ىشبة

 اليحاح % 

 62.34 4417 7785 7782 68.72 4193 7254 7254 فهى أول جتارى

               فهى أول شئون فهدقية

 وخدمات سياحية
4443 4489 5626 62.34 2232 2232 2345 32.23 

 86.91 546 471 429 12.73 571 589 589 فين أول زراعي

 69.12 2475 4334 4352 62.54 8326 4936 4999 فين أول صهاعي

 64.82 95981 97276 97246 62.45 94342 92524 92581 اإلمجالٌ العاو
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 ذصاءا

 الجاىىية الفيًة )ىظاو الشيىات الجالث( ىتائخ امتراىات دبلىمات املدارض

 9102الدور األول عاو                  

 اليْعٔــــــــــــــــة

 9102الزّر األّل عاو 

 ىادشٌْ ساضزٌّ متكزمٌْ

ىضبة 

 اليذاح%

هله رّر 

 ثاىى

 اليضبة %

 للزّر الجاىى

باقٌْ 

 لإلعارة

 55565 54.47 86559 84.91 922467 572664 578415 ثانوى جتــــارى

 492 59.21 4482 48.41 99137 92267 92851 ثانوى فهدقـــى

 6825 72.46 45189 75.43 49397 45854 45134 ثانوى زراعــــى

 92828 56.24 67443 88.96 912477 512443 518886 صهاعيثانوى 

 78132 51.11 966194 85.28 417378 851686 849115 إمجــــــالٕ

التعليم 

والتدريب 

 املزدوج

 85 96.81 538 42.86 647 9935 9934 جتارى

 91 78.34 897 25.22 439 9447 9442 فهدقى

 4 42.58 523 87.45 728 431 431 زراعى

 99 93.19 9397 66.14 6586 1514 1518 صهاعى

إمجاىل التعلٔه ّالتزرٓب 

 املشرّز
95774 95746 93521 65.76 5367 98.46 12 

اإلعداد 

 املههى

 54 48.42 429 83.67 269 122 126 فهدقى

 559 78.22 2494 29.82 8477 95565 95457 زراعي

 6299 74.25 55845 73.95 53688 25331 25943 صهاعى

 6422 74.11 56433 75.21 54419 82578 82725 إمجاىل اإلعداد املههى

 22422 49.32 591439 89.34 745318 434225 431664 اإلمجاىل العام
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 اذصاء 

 الجاىىية الفيًة )ىظاو الشيىات الجالث( ىتائخ امتراىات دبلىمات املدارض

 9102الدور األول عاو                  

 

 اليْعٔــــــــــــــــة
 9102و الزّر األّل عا

 ىضبة اليذاح% ىادشٌْ ساضزٌّ متكزمٌْ

 84.91 922467 572664 578415 ثانوى جتــــارى

 48.41 99137 92267 92851 ثانوى فهدقـــى

 75.43 49397 45854 45134 ثانوى زراعــــى

 88.96 912477 512443 518886 ثانوى صهاعــى

 85.28 417378 851686 849115 إمجــــــالي 

 

التعليم 

والتدريب 

 املزدوج

 

 42.86 647 9935 9934 تجارى 

 25.22 439 9447 9442 فندقى 

 87.45 728 431 431 زراعى 

 66.14 6586 1514 1518 صناعى 

إمجاىل التعليم والتدريب 

 املزدوج
95774 95746 93521 65.76 

 

اإلعداد 

 املههى

 83.67 269 122 126 فندقى 

 29.82 8477 95565 95457 زراعى 

 73.95 53688 25331 25943 صناعى 

 75.21 54419 82578 82725 إمجاىل اإلعداد املههى

 89.34 745318 434225 431664 اإلمجاىل العام
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 اذصاء  مقارىة

 ىتائخ امتراىات دبلىمات املدارض الجاىىية الفيًة )ىظاو الشيىات الجالث(

 مقارىًا بالعاو الشابق 9102الدور األول عاو   

 

 اليْعٔة
 9102الزّر األّل عاو  9102الزّر األّل عاو 

 ىادشٌْ ضزٌّسا متكزمٌْ
ىضبة 

 اليذاح%
 ىادشٌْ ساضزٌّ متكزمٌْ

ىضبة 

 اليذاح%

 26.74 947691 543452 549248 84.91 922467 572664 578415 ثانوي جتـــارى

 46.38 95882 98557 98545 48.41 99137 92267 92851 ثانوى فهـــدقى

 75.45 43635 45467 44365 75.43 49397 45854 45134 ثانوي زراعـــي

 89.37 942484 564124 561314 88.96 912477 512443 518886 ثانوي صهاعــي

 إمجالي  

 
849115 851686 417378 85.28 831164 834868 427371 26.58 

التعليم 

والتدريب 

 املزدوج

 45.31 226 447 442 42.86 647 9935 9934 تجارى 

 43.24 892 645 645 25.22 439 9447 9442 فندقى 

  44.62 763 823 829 87.45 728 431 431 زراعى 

 66.43 4355 4125 4164 66.14 6586 1514 1518 صناعى 

                                    إمجاىل

 التعليم والتدريب املزدوج
95774 95746 93521 65.76 93562 93576 6842 67.82 

 

 اإلعداد املهين
 85.21 474 9964 9913 83.67 269 122 126 فندقى 

 71.37 4394 97435 97441 29.82 8477 95565 95457 زراعى 

 76.93 51485 89371 89553 73.95 53688 25331 25943 صناعى 

 76.23 44996 48246 48471 75. 21 543419 82578 82725 إمجالي اإلعداد املهين

 24.26 411675 817745 814394 89.34 745318 434225 431664 اإلمجالي العام
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 ىضب ىتائر

 امتشاىات املزارظ الجاىْٓة الفئة )ىظاو الضيْات الجالخ(
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 9102أّائل عَارات الزبلْمات الفئة 

 :  لتعلٔه الؾياعىا  -أّال

 
 : )ىظاو الشيىات اخلنص(دبلىو الدراسة الفيًة املتقدمة الصياعًة  -

 

 اجملنْع املزرصة رقه اجللْظ االصه يتٔبالرت
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 9222802  راىٔا غزٓب جنٔب على األّل

الضْٓط الفئة 

 املتكزمة الؾياعٔة

  الضْٓط

272 0111 21, 27  10102021722 92218921811892 

 األّل

 مهزر

ْٓصف الضٔز عبارِ 

 عبز الكارر
9229199 

عزٓف فتْح  زالغَٔ

 الكناؼ الفئة املتكزمة

 الزقَلٔة

272 0111 21, 27  10112298291 92210020911111 

 

 

 :  (ىىعى –الجالث  )ىظاو الشيىاتدبلىو الدراسة الفيًة الصياعًة  -
 

 اجملنْع املزرصة رقه اجللْظ االصه الرتيتٔب
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل

 ىْعى

فؤار ذلنز  ذلنز

   عبزِ أبْ الفضل
9922020 

ملٔاِ الفئة  الجاىْٓة 

الغزب ّالؾزف 

 قْٓضيا – الؾشى

     امليْفٔة

928 311 0, 22 10082279221 11019170719222 

 
 

 : )ىظاو الشيىات الجالث(  دبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الصياعًة -
 

 االصه الرتيتٔب

رقه 

 اجللْظ

 اجملنْع املزرصة

ة اليَآ

 العظنى

 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل

فاطنة ذلنز 

الغشات ذلنْر 

  محزأ

9112129 

اللْاء الضٔز ذلنز 

الشٍريى الؾياعٔة 

 املغرتنة 

  الزقَلٔة

929 311 2, 22 10119919221 11010910910118 

 الجاىى
ىْرٍاٌ ذلنز الضٔز 

  بزأٍه البَذىإ
9121220 

بْ محؿ أ

 الؾياعٔة بيات 

 شريةالب

929 311 1, 22 10992122029 11019910219992 

 الجالح
سضياء عطٔة 

 عبزاحللٔه عجناٌ
9911179 

يتال الجاىْٓة 

 الؾياعٔة بيات 

  امليْفٔة

922 311 2, 27 10992229229 11019010710990 

 الزابع
صزاء الضٔز مؾزى إ

  عبزاجلٔز أبْبهز
9121218 

بْ محؿ أ

 الؾياعٔة بيات 

  البشرية

928 311 7, 27 10997118220 11017120210222 

الزابع 

 مهزر

مياٌ ذلنز إ

  مؾطفى عامز
9819018 

طيطا الفئة 

 الؾياعٔة بيات 

 الػزبٔة 

928 311 7, 27 10121120990 92209100911981 
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 9102أّائل عَارات الزبلْمات الفئة يتابع 

 
 :) للتعلًه والتدريب املزدود(  جالثدبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الصياعًة ىظاو الشيىات ال -

 

 االصه الرتيتٔب
 رقه اجللْظ

 اجملنْع املزرصة
اليَآة 

 العظنى
 التلٔفٌْ اليضبة%

 الزقه الكْمى

 األّل

 

إبزأٍه ذلنز 

 ؽزٓل الؾػري
9029110 

فؾْل التعلٔه 

ّالتزرٓب املشرّز  

ؽاحل عْض امللشكة 

الفئة املتكزمة اهلل 

 الؾياعٔة 

 االمحز البشز

222 631 0, 22 10197119222 11010109701222 

 األّل

 مهزر

على ذلنز على 

 ذلنز
9029119 

فؾْل التعلٔه 

ّالتزرٓب املشرّز  

امللشكة ؽاحل عْض 

الفئة املتكزمة اهلل 

 الؾياعٔة

 االمحز البشز

222 631 0, 22 10191992878 11017911011071 

 

 

  : (زار مَيىإع) دبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الصياعًة  -
 

 االصه الرتيتٔب

رقه 

 اجللْظ

 اجملنْع املزرصة

اليَآة 

 العظنى

 التلٔفٌْ اليضبة%

 الزقه الكْمى

 األّل
بضنة عضزاٌ رسم 

 بهري
9271210 

الػزرقة الجاىْٓة 

 الؾياعٔة بيات

 ()اعزار مَيى

  األمحز البشز

829 611 9, 20 10111009099 11100111011191 
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 9102مات الفئة أّائل عَارات الزبلْ

 
 :  لتعلٔه الشراعىا  -ثاىٔا 

 :)ىظاو الضيْات اخلنط( دبلىو الدراسة الفيًة املتقدمة الزراعًة  -
 

 اجملنْع املزرصة رقه اجللْظ االصه الرتيتٔب
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل
عبزاهلل ممزّح أبْالضعْر 

 ّسٓزى
8980091 

الجاىْٓة  قيا

 املتكزمة اعٔة الشر

  قيا

888 641 9, 29 101192011271 92212129711201 

 

 

 : ىظاو الضيْات الجالخعًة الزرادبلىو املدارض الجاىىية الفيًة  -
 

 اجملنْع املزرصة رقه اجللْظ االصه الرتيتٔب
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل
ماىى سضاٌ على راعز أ

  ععْط
8011779 

ْم الجاىْٓة رص

 الشراعٔة 

  الغٔذ نفز

209 661 2, 21 10190179288 11919020211722 

 الجاىى
راىٔا عبزالزمحً 

  عبزالزسٔه على
8071020 

بارٓط الجاىْٓة 

 الشراعٔة

 الْارى اجلزٓز 

20812 661 9, 21 10080022217 11019991911092 

 الجالح
مساء ذلنز صيْصى أ

  رفاعى
8099729 

 بالط الجاىْٓة

 الشراعٔة

 الْارى اجلزٓز

208 661 2, 21 10919091091 11012921911018 

 8071089  مريأمرية طلعت محار أ الزابع 

بارٓط الجاىْٓة 

 الشراعٔة

 الْارى اجلزٓز

20912 661 9, 21 10007211219 11019121911127 

 

 

 :  للتعلٔه ّالتزرٓب املشرّزعًة الزرادبلىو املدارض الجاىىية الفيًة  -
 

 اجملنْع املزرصة رقه اجللْظ االصه الرتيتٔب
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل

 

مزّة الضٔزذلنز 

 على غٔاض
8902202 

صلطاٌ العْٓط  للتعلٔه 

ّالتزرٓب املشرّز 

 لغزقٔةا

292 621 2, 22 10111222922 11011170110212 

 
 

 

 :  (إعزار مَيى) دبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الزراعًة -
 

 اجملنْع املزرصة رقه اجللْظ االصه الرتيتٔب
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل
صالو عبز اجلٔز إ

 فارّم عبز اجلٔز
8991971 

الجاىْٓة  اجلٔشة املَئة

 الشراعٔة املغرتنة 

 اجلٔشة 

812 641 0, 20 10007102227 11100189010022 
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 9102ارات الزبلْمات الفئة أّائل عَ

 

 :  لتعلٔه التذارىا  -ثالجا 
 

 
 : ()ىظاو الضيْات اخلنطة لتحاريااملتقدمة الفيًة  الدراسةدبلىو  -

 اجملنْع املزرصة رقه اجللْظ االصه الرتيتٔب
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل
ّفاء مجال أمحز 

         سضاٌ سضني
1211927 

التذارٓة َا بي

 املغرتنة املتكزمة 

 الكلْٔبٔة 

811 461 9, 22 10912789021 11110120811129 

 

 
 : ىظاو الضيْات الجالخية التحاردبلىو املدارض الجاىىية الفيًة  -

 

 اجملنْع املزرصة رقه اجللْظ االصه الرتيتٔب
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل

مئُ ؽبشى أ

لعاطى على عبزا

 ةزبْمسأ
1822929 

صٔزى صامل الجاىْٓة 

 التذارٓة بيات

  الغٔذ نفز

271 681 
2, 22 

 

1879712909 11011100219792 

 الجاىى 
ٓامسني دابز فتح اهلل 

 ذلنز الزعٔزى
1821712 

فؾْل ارفٔيا الجاىْٓة 

 التذارٓة املغرتنة

  البشرية

279 681 9, 22 10197210222 11017990211082 

 لحالجا
محز أأٍه بزإمل صعز أ

 املفتل
1872771 

الزمحاىٔة الجاىْٓة 

 التذارٓة املغرتنة

 البشرية

270 681 2, 22 10111212781 11010100291290 

 الزابع
محز ذلنز أربٔع  ةمئأ

 ىْر الزًٓ
1872777 

الزمحاىٔة الجاىْٓة 

 التذارٓة املغرتنة

 البشرية

271 681 1, 22 10120122191 11017100209812 

 الزابع

 مهزر

فتشى  ةفاطن

 عبزاملكؾْر عغزى
1981928 

بين عبٔز التذارٓة 

 املغرتنة

 الزقَلٔة

271 681 1, 22 10102119202 11019910910999 

 

 
 :  ىظاو الضيْات الجالخالفيًة  التحارية للتعلًه والتدريب املزدود  دبلىو املدارض الجاىىية  -

 نْعاجمل املزرصة رقه اجللْظ االصه الرتيتٔب
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل
 أبْ عزّم طُ 

 أمحز ذاز احل
1291982 

 املزرصة الجاىْٓة الفئة 

للتعلٔه ّالتزرٓب 

 بالهْثز  املشرّز

  صٍْاز

779 811 1, 27 10029822182 11000929911088 
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 9102ّائل عَارات الزبلْمات الفئة أ

 :  علٔه الفيزقىلتا  - رابعا    

 : ()ىظاو الضيْات اخلنطدبلىو الدراسة الفيًة املتقدمة للشئىٌ الفيدقًة واخلدمات الشًاذًة  -
 

 اجملنْع املزرصة رقه اجللْظ االصه الرتيتٔب
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل
يتكى عارل ذلنز 

 محز احلبغىأ
1291278 

الفئة املتكزمة 

فيزقٔة للغئٌْ ال

 ّاخلزمات الضٔاسٔة 

  الػزبٔة

819 411 2, 21 18111122928 92211000911999 

 
 

 :ىظاو الضيْات الجالخ  دبلىو املدارض الجاىىية للشئىٌ الفيدقًة واخلدمات الشًاذًة -
 

 اجملنْع املزرصة رقه اجللْظ االصه الرتيتٔب
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل
ٔز سامز الض رىٔا

  محزالضٔز صٔز أ
1228022 

األّرماٌ الجاىْٓة 

 الفيزقٔة بأعياّاى

  الػزبٔة

212 631 9, 28 10992910177 11010100919780 

 األّل

 مهزر

مزّة محزى أمحز 

  عشايتة
1228008 

األّرماٌ الجاىْٓة 

 الفيزقٔة بأعياّاى

  الػزبٔة

212 631 9, 28 1091812229 11018990910081 

 األّل

 مهزر

بزأٍه ىزى ذلنز إ

 أبْ اجملز
1201222 

األّرماٌ الجاىْٓة 

 الفيزقٔة بأعياّاى

  الػزبٔة

212 631 9, 28 10972077129 11109170910899 

 

 :  للتعلٔه ّالتزرٓب املشرّز  ىظاو الضيْات الجالخالفيًة  الفيدقًة دبلىو املدارض الجاىىية  -
 

 االصه الرتيتٔب
رقه 

 اجللْظ
 ْعاجملن املزرصة

اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل

           طارماحلضً   

عبزِ  احلنٔز  عبز

 عجناٌ

1289102 

عربا الجاىْٓة التشارٓة 

 للتعلٔه املشرّز 

  الكاٍزة

929 361 2, 27 10122922808 11117021011929 

 

 

 :)  إعزار مَيى  ( جالثىظاو الشيىات ال الفيًة الفيدقًةدبلىو املدارض الجاىىية 
 

 اجملنْع املزرصة رقه اجللْظ االصه الرتيتٔب
اليَآة 

 العظنى
 الزقه الكْمى التلٔفٌْ اليضبة%

 األّل
أمئة محزى إبزأٍه 

  محزأ
1229112 

مزٓية ىؾز التذزٓبٔة 

 املَئة الفيزقٔة 

  الكاٍزة

880 421 1, 21 98118120 11101901011792 
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 9102لزبلْمات الفئة ائل عَارات اأّ
 

      

  :  لتعلٔه الؾياعٕا  -أّال
 
 

  : )ىظاو الشيىات اخلنص(دبلىو الدراسة الفيًة املتقدمة الصياعًة  -
 

 األّل

 

 

 

 راىًا غريب جنًب على  :االصـــــــــــــه 

     9222802       رقـــــه اجللْظ :    

 272           اجملنـــــــــــْع :     

 0111            يَآة العظنى :    ال

 %  127 2 اليضــــــــــبة  :            

 ىكل ّ يتْسٓع الطاقة الهَزبٔة التدؾـــــــؿ  :  

 الفئة املتكزمة الؾياعٔة الضْٓطاملزرصـــــــــة   :  

 مشال الضْٓط –الضْٓط املزٓزٓــــــــة   :  

 نفز العزب 07رقه   هٔالىىاملجلح/  ؼ  ال العيــــــــــْاٌ  : 

 

 مهزر األّل

 

 
 

 

 ْٓصف الضٔز عبارِ عبز الكارر  :االصـــــــــــــه 

     9229199 رقـــــه اجللْظ :          

 272اجملنـــــــــــْع :                

 0111اليَآة العظنى :                

 %  127 2 اليضــــــــــبة  :            

 يتربٓز ّيتهٔٔف اهلْاء ؾـــــــؿ  :  التد

 الفئة املتكزمة الؾياعٔةالغَٔز عزٓف فتْح  الكناؼ املزرصـــــــــة   :  

 الزقَلٔةاملزٓزٓــــــــة   :  

 طلدا مزنش - املعاٍزِ  طزٓل صلليت قزٓةالعيــــــــــْاٌ  : 

 

 : (ىىعى مًاه الشرب –الجالث )ىظاو الشيىات دبلىو الدراسة الفيًة الصياعًة  -
 

 األّل

 

 
 

 

 ذلنز فؤار ذلنز عبزِ أبْ الفضل  :االصـــــــــــــه 

      9922020 رقـــــه اجللْظ :          

 928اجملنـــــــــــْع :                

 711اليَآة العظنى :                

 %2210 اليضــــــــــبة  :            

 معاجلة ّضبط دْرة ذلطات مٔاِ الغزب ّالؾزف الؾشى   التدؾـــــــؿ  :

 قْٓضيا -ملٔاِ الغزب ّالؾزف الؾشى الجاىْٓة الفئة املزرصـــــــــة   : 

 امليْفٔة املزٓزٓــــــــة   :   

 امليْفٔة  –عبني الهْو  –عربا خلفٌْ  العيــــــــــْاٌ  : 

-  
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 9102يتابع أّائل عَارات الزبلْمات الفئة 

 

 :   ىظاو الشيىات الجالثدبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الصياعًة  -

 األّل

 

  محزفاطنة ذلنز الغشات ذلنْر أاالصـــــــــــــه :  

     9112129رقـــــه اجللْظ :        

 929اجملنـــــــــــْع :           

 711اليَآة العظنى :            

 %22,2   اليضــــــــــبة  :       

  يتزنٔبات ّمعزات نَزبٔةالتدؾـــــــؿ  :   

 اللْاء الضٔز ذلنز الشٍريى الؾياعٔة املغرتنة :   املزرصـــــــــة   

  الزقَلٔة املزٓزٓــــــــة   :  

  رقَلٔة –بيى عبٔز  –الؾالسات    العيــــــــــْاٌ :

 

 
-  

 :   ات الجالثىظاو الشيىبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الصياعًة  -

 

 الجاىى

 

  ىْرٍاٌ ذلنز الضٔز ابزأٍه البَذىاالصـــــــــــــه :  

        9121220  رقـــــه اجللْظ :   

 929اجملنـــــــــــْع :         

 711اليَآة العظنى :          

 %22,1    اليضــــــــــبة  :      

  يتزنٔبات ّمعزات نَزبٔةالتدؾـــــــؿ  :   

 الجاىْٓة الؾياعٔة بيات ابْ محؿاملزرصـــــــــة   :  

 البشرية املزٓزٓــــــــة   :  

 البشرية  –ابْ محؿ –الزآّة    العيــــــــــْاٌ :

 

 
 

  :   ىظاو الشيىات الجالثدبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الصياعًة  -

 الجالح

 

 عجناٌ عبزاحللٔه سضياء عطٔةاالصـــــــــــــه :  

 9911179  رقـــــه اجللْظ :     

 922    اجملنـــــــــــْع :      

 711           اليَآة العظنى :

 %27,2           بةاليضــــــــــ

   لهرتّىٔاتإ التدؾـــــــؿ  :  

  يتال الجاىْٓة الؾياعٔة بياتاملزرصـــــــــة   :   

 امليْفٔة املزٓزٓــــــــة   :   

  امليْفٔة –قغطْخ يتال    يــــــــــْاٌ :الع
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 9102يتابع أّائل عَارات الزبلْمات الفئة 

 
 

 :   ىظاو الشيىات الجالثاملدارض الجاىىية الفيًة الصياعًة دبلىو  -

 

 الزابع

 

 صزاء الضٔز مؾزى عبزاجلٔز أبْبهز  إاالصـــــــــــــه :  

 9121218  رقـــــه اجللْظ :     

 928    ـــــــْع :      اجملنــــ

 711اليَآة العظنى :           

 %27,7   اليضــــــــــبة        

   يتزنٔبات ّمعزات نَزبٔة   التدؾـــــــؿ  :  

 بْ محؿ الؾياعٔة بيات  أاملزرصـــــــــة   :   

 البشرية   املزٓزٓــــــــة   :   

  البشرية   –بْ محؿ أ –اجلزارات    العيــــــــــْاٌ :

 
 

 

 :   ىظاو الشيىات الجالثدبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الصياعًة  -

 

 مهزر الزابع

 
 

 مياٌ ذلنز مؾطفى عامز إاالصـــــــــــــه :  

 9819018  رقـــــه اجللْظ :     

 928    اجملنـــــــــــْع :      

 711اليَآة العظنى :           

 %27,7          اليضــــــــــبة 

   ساصبات  التدؾـــــــؿ  :  

 طيطا الفئة الؾياعٔة بيات املزرصـــــــــة   :   

 الػزبٔة  املزٓزٓــــــــة   :   

  الػزبٔة  –طيطا  –ذللة رّح    العيــــــــــْاٌ :

  

  : للتعلًه والتدريب املزدود دبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الصياعًة 
 

 ( يتزرٓب مشرّز )األّل 

 

 إبزأٍه ذلنز ؽزٓل الؾػري   االصـــــــــــــه :

 9029110رقـــــه اجللْظ :            

 222اجملنـــــــــــْع :                 

 271اليَآة العظنى :                  

 %22,0اليضــــــــــبة  :               

 التدؾـــــــؿ  :   فيى برتّل 

 املتكزمة الؾياعٔةالفئة زرصـــــــــة   :   فؾْل يتعلٔه مشرّز ملشكة مبزرصة ؽاحل عْض اهلل امل

 املزٓزٓــــــــة   :   البشز األمحز

  البشز األمحز  -  العيــــــــــْاٌ  :  رأظ غارب
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 9102يتابع أّائل عَارات الزبلْمات الفئة 
 

 

 ( يتزرٓب مشرّزيتعلٔه ّ ) االّل مهزر

 

 

 على ذلنز على ذلنزاالصـــــــــــــه :  

 9029119رقـــــه اجللْظ :             

 222اجملنـــــــــــْع :                  

 271اليَآة العظنى :                  

 %22,0         اليضــــــــــبة  :        

 التدؾـــــــؿ  :  فيى برتّل

 املتكزمة الؾياعٔةالفئة علٔه مشرّز ملشكة مبزرصة ؽاحل عْض اهلل املزرصـــــــــة   :  فؾْل يت

 املزٓزٓــــــــة   :   البشز األمحز

 البشز األمحز  -  رأظ غارب   العيــــــــــْاٌ :

 

 

 
 

 ( : إعزار مَيىدبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الصياعًة ) -

 األّل

 

 بضنة عضزاٌ رسم بهرياالصـــــــــــــه :  

 9271210رقـــــه اجللْظ :        

 829    اجملنـــــــــــْع :         

 211اليَآة العظنى :             

 %22,9     اليضــــــــــبة  :      

 داٍشة مالبطالتدؾـــــــؿ  :  

 )إعزار مَيى( الػزرقة الجاىْٓة الؾياعٔة بياتاملزرصـــــــــة   :  

 البشز األمحز:  املزٓزٓــــــــة   

 الػزرقة  -الزٍار    العيــــــــــْاٌ :
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 9102للتعلٔه الشراعى  أّائل عَارات الزبلْمات الفئة 

 : التعلٔه الشراعى  - ثاىٔا

 : )ىظاو الشيىات اخلنص(ًة املتقدمة الزراعالفيًة  الدراسةدبلىو 

 األّل

 

 عبزاهلل ممزّح أبْ الضعْر ّسٓزىـــــــه :  االصــــــ

 8980091رقـــــه اجللْظ :     

 888اجملنـــــــــــْع :        

 281اليَآة العظنى :        

 %29,9 اليضــــــــــبة  :       

 يتؾئع غذائىالتدؾـــــــؿ  :  

 املتكزمة الجاىْٓة الشراعٔة  قيااملزرصـــــــــة   : 

 قيــاــــــــة   :  املزٓزٓ

 قيا  - 01: سْض العيــــــــــْاٌ 

 

 

 : ىظاو الشيىات الجالثعًة الزرادبلىو املدارض الجاىىية الفيًة  
 

 األّل

 

  

  سضاٌ على راعز ععْطماىى أاالصـــــــــــــه :  

         8011779 رقـــــه اجللْظ :     

  209      اجملنـــــــــــْع :    

  221    يَآة العظنى :      ال

 %21,2اليضــــــــــبة  :         

  فيى معاملالتدؾـــــــؿ  :  

 الجاىْٓة الفئة الشراعٔة رصْم:  املزرصـــــــــة   

 نفز الغٔذاملزٓزٓــــــــة   :   

  قلني –الػئنى  –اجلاىبٔة    العيــــــــــْاٌ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لجاىىا

 

  

  راىٔا عبزالزمحً عبزالزسٔه علىــــــــــه :  االصـــ

      8071020رقـــــه اجللْظ :          

 20812 اجملنـــــــــــْع :           

  221اليَآة العظنى :              

 %21,9    اليضــــــــــبة  :        

  ىتاز احلاؽالت البضتاىٔةإالتدؾـــــــؿ  

 الجاىْٓة الفئة الشراعٔة بارٓط:  املزرصـــــــــة   

  الْارى اجلزٓزاملزٓزٓــــــــة   :   

  الْارى اجلزٓز –دزة بارٓط     العيــــــــــْاٌ :

 

 

 



                              
                                                                                          

  

13 
 

 
 9102  للتعلٔه الشراعىيتابع أّائل عَارات الزبلْمات الفئة 

 

 : ىظاو الشيىات الجالثعًة الزرادبلىو املدارض الجاىىية الفيًة  -
 

 الجالح 

 

  

  مساء ذلنز صيْصى رفاعىأاالصـــــــــــــه :  

         8099729رقـــــه اجللْظ :       

  208اجملنـــــــــــْع :           

  221اليَآة العظنى :           

 %21,2اليضــــــــــبة  :          

  راضى ّاملٔهية الشراعٔةاصتؾالح األ:   التدؾـــــــؿ  

 الجاىْٓة الفئة الشراعٔة بالطــــــة   :  املزرصـــ

  الْارى اجلزٓزاملزٓزٓــــــــة   :   

 الْارى اجلزٓز  –بالط     العيــــــــــْاٌ :

 

  الزابع

 

  

  مريأمرية طلعت محار أاالصـــــــــــــه :  

        8071089رقـــــه اجللْظ :        

  20912جملنـــــــــــْع :          ا

  221اليَآة العظنى :            

 %21,9اليضــــــــــبة  :          

  ىتاز احلاؽالت البضتاىٔةإ:  التدؾـــــــؿ  

 الجاىْٓة الفئة الشراعٔةبارٓط املزرصـــــــــة   :  

  الْارى اجلزٓزاملزٓزٓــــــــة   :   

  ػزارقزٓة ب –بارٓط  –اخلاردة     العيــــــــــْاٌ :

 

 : للتعلًه والتدريب املزدود دبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الزراعًة  -
 

 )للتعلٔه ّالتزرٓب املشرّز  ( األّل

 

 مزّة الضٔز ذلنز على غٔاض : االصـــــــــــــه 

 8902202رقـــــه اجللْظ :        

  292اجملنـــــــــــْع :           

 221 اليَآة العظنى :          

 %2212  اليضــــــــــبة  :        

 فيى ؽياعات غذائٔة عذائً ّذلبْساتمَية التدؾـــــــؿ  :   

  املشرّز ّالتزرٓب صلطاٌ العْٓط للتعلٔهاملزرصـــــــــة   :  

 لغزقٔةاملزٓزٓــــــــة   :   ا

 الغزقٔة -العاعز مً رمضاٌ  0مزبع  82دلاّرة  2 العيــــــــــْاٌ :
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 9102يتابع :  أّائل عَارات الزبلْمات الفئة 

      
 

 

  :( إعزار مَيىدبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الزراعًة ) -
 

 األّل

 

 

 صالو عبز اجلٔز فارّم عبز اجلٔزإاالصـــــــــــــه :  

 8991971رقـــــه اجللْظ :     

    812        :اجملنـــــــــــْع 

 281      اليَآة العظنى :   

 %20,0 اليضــــــــــبة  :        

 لباٌ ّؽياعات سراعٔةأالتدؾـــــــؿ  :  

 الجاىْٓة الشراعٔة املغرتنة  اجلٔشة املَئةاملزرصـــــــــة   : 

 اجلــٔشةاملزٓزٓــــــــة   :  

  جلٔشةا  -   بْالم الزنزّر –طابل الزٓابة  –ؼ عبزالكارر الغَزى 92 العيــــــــــْاٌ :
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 9102أّائل عَارات الزبلْمات الفئة 

 : التذارى التعلٔه   - اثالج
 : (الشيىات اخلنص)ىظاو دبلىو الدراسة الفيًة املتقدمة التحارية  -

 األّل

 

  ّفاء مجال أمحز سضاٌ سضنياالصـــــــــــــه :  

 1211927     رقـــــه اجللْظ :  

      811     ع :      اجملنـــــــــــْ

 821       اليَآة العظنى :     

 %2219 اليضــــــــــبة  :        

 مٔيات جتارٓة عئٌْ قاىْىٔةيتأالتدؾـــــــؿ  :  

  التذارٓة املتكزمة املغرتنة  بيَااملزرصـــــــــة   :  

 الكلْٔبٔة:  املزٓزٓــــــــة   

 قلْٔبٔة  -بيَا  –عشبة الربىط   العيــــــــــْاٌ :

 

-  
 : ىظاو الشيىات الجالثدبلىو املدارض الجاىىية الفيًة التحارية  -

 

 األّل

 

 

 ةبْمسزأمئُ ؽبشى عبزالعاطى على أاالصـــــــــــــه :  

 1822929           رقـــــه اجللْظ :

 271        اجملنـــــــــــْع :        

 221                اليَآة العظنى :

 %2212       اليضــــــــــبة  :        

 اإلرارة  التدؾـــــــؿ  :

 صٔزى صامل الجاىْٓة التذارٓة بيات  املزرصـــــــــة   :

 نفز الغٔذ  املزٓزٓــــــــة   :

 صٔزى صامل -البهارّة الػزبٔة    العيــــــــــْاٌ :

 

 الجاىى

 
 

 تح اهلل ذلنز الزعٔزىٓامسني دابز فاالصـــــــــــــه :  

 1821712رقـــــه اجللْظ :           

 279اجملنـــــــــــْع :                

 221اليَآة العظنى :                

 %22,9       اليضــــــــــبة  :        

 رارةاإلالتدؾـــــــؿ  :  

 نةرفٔيا الجاىْٓة التذارٓة املغرتإفؾْل املزرصـــــــــة   :  

 البشرية -رعٔز املزٓزٓــــــــة   : 

 رعٔز -رٓبى    العيــــــــــْاٌ :
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    9102 يتابع : أّائل عَارات الزبلْمات الفئة

 
 ىظاو الشيىات الجالثدبلىو املدارض الجاىىية الفيًة التحارية   -تابع 

 

 

 

 الزابع

 

 

 محز ذلنز ىْر الزًٓأمئُ ربٔع أاالصـــــــــــــه :  

 1872777رقـــــه اجللْظ :           

 271اجملنـــــــــــْع :                

 221اليَآة العظنى :                

 %22,1       اليضــــــــــبة  :        

 رارةاإلالتدؾـــــــؿ  : 

 الزمحاىٔة الجاىْٓة التذارٓة املغرتنةاملزرصـــــــــة   :  

 البشرية -الزمحاىٔة املزٓزٓــــــــة   :  

 الزمحاىٔة -البهْات    العيــــــــــْاٌ :

 

 مهزر الزابع

 

 

 فتشى عبزاملكؾْر عغزى ةفاطناالصـــــــــــــه :  

 1981928رقـــــه اجللْظ :           

 271اجملنـــــــــــْع :                

 221اليَآة العظنى :                

 %22,1       اليضــــــــــبة  :        

 رارةاإلالتدؾـــــــؿ  : 

 بين عبٔز التذارٓة املغرتنةاملزرصـــــــــة   :  

 الزقَلٔة -بيى عبٔز ــــــــة   :  املزٓزٓ

 بين عبٔز -عشبة الينز    العيــــــــــْاٌ :

 

 

 

 الجالح

 

 

 فتلمحز املأبزأٍه إمل صعز أ االصـــــــــــــه :  

 1872771 رقـــــه اجللْظ :           

 270اجملنـــــــــــْع :                

 221اليَآة العظنى :                

 %22,2       اليضــــــــــبة  :        

 رارةاإل التدؾـــــــؿ  : 

 الزمحاىٔة الجاىْٓة التذارٓة املغرتنة املزرصـــــــــة   :  

 البشرية  -الزمحاىٔة ـــة   :  املزٓزٓـــــ

 الزمحاىٔة -نفز الغٔذ سضً     العيــــــــــْاٌ :
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 9102يتابع :  أّائل عَارات الزبلْمات الفئة 

  

 
 :للتعلًه والتدريب املزدود    دبلىو املدارض الجاىىية الفيًة التحارية  ىظاو الشيىات الجالث -

 
 

 األّل

 

 

 بْ احلذاز أمحزأم طُ عزّاالصـــــــــــــه :  

  1291982رقـــــه اجللْظ :              

    779اجملنـــــــــــْع :                   

 211اليَآة العظنى :                    

 %  27,1           اليضــــــــــبة  :        

 مضاعز فيى إرارىالتدؾـــــــؿ  :  

 بالهْثز للتعلٔه ّالتزرٓب املشرّز ة الجاىْٓة الفئةاملزرصاملزرصـــــــــة   :   

 صٍْازاملزٓزٓــــــــة   :  

 صٍْاز  -عارع اإلماو احلضً   -أمخٔه    العيــــــــــْاٌ :
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 9102أّائل عَارات الزبلْمات الفئة 

 :لتعلٔه الفيزقى  ا  - رابعا       

 : ىظاو الشيىات اخلنص() فيدقًة واخلدمات الشًاذًةاملتقدمة للشئىٌ الالفيًة  الدراسةدبلىو  -

 األّل

 

  ٕيتكى عارل ذلنز أمحز احلبغاالصـــــــــــــه :  

 1291278رقـــــه اجللْظ :      

 819اجملنـــــــــــْع :          

 811اليَآة العظنى :          

 %21,2    اليضــــــــــبة  :        

 غذٓة إىتاز األالتدؾـــــــؿ  :  

 املزرصـــــــــة   :  الفئة املتكزمة للغئٌْ الفيزقٔة ّاخلزمات الضٔاسٔة  

 الػزبٔةاملزٓزٓــــــــة   :   

                                  طيطا  –ؼ نفز عؾاو  العيــــــــــْاٌ :

 

 : الشيىات الجالثىظاو  دبلىو املدارض الجاىىية للشئىٌ الفيدقًة واخلدمات الشًاذًة -
 

 األّل

 

 محز رىٔا الضٔز سامز الضٔز صٔز أاالصـــــــــــــه :  

 1228022            رقـــــه اجللْظ :

 212          اجملنـــــــــــْع :        

 271                  اليَآة العظنى :

 %2819           اليضــــــــــبة  :        

  خزمات صٔاسٔة   : التدؾـــــــؿ 

 بأعياّاى الجاىْٓة الفيزقٔة ّرماٌاأل   املزرصـــــــــة   :

 الػزبٔة    املزٓزٓــــــــة   :

 مزنش احمللة الهربى  –بغبٔػ  العيــــــــــْاٌ :

 

 

 

 األّل مهزر 

 

 مزّة محزى أمحز عشايتُ االصـــــــــــــه :  

 1228008رقـــــه اجللْظ :            

 212اجملنـــــــــــْع :                  

 271اليَآة العظنى :                  

 %2819           اليضــــــــــبة  :        

 التدؾـــــــؿ  :  خزمات صٔاسٔة 

 ّرماٌ الجاىْٓة الفيزقٔة بأعياّاىاملزرصـــــــــة   :   األ

 املزٓزٓــــــــة   :   الػزبٔة 

 احمللة غزبٔة اجلنَْرٓة ؼ الضباعى  ـــــــْاٌ :العيـــ
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 9102أّائل عَارات الزبلْمات الفئة يتابع 

 : ىظاو الشيىات الجالث دبلىو املدارض الجاىىية للشئىٌ الفيدقًة واخلدمات الشًاذًة -
 

 األّل مهزر

 

 بْ اجملزىزى ذلنز إبزأٍه أاالصـــــــــــــه : 

 1201222      رقـــــه اجللْظ :      

 212اجملنـــــــــــْع :                  

 271اليَآة العظنى :                  

 %2819           اليضــــــــــبة  :        

  عزاف راخلى إالتدؾـــــــؿ  :  

 ّرماٌ الجاىْٓة الفيزقٔة بأعياّاىاألاملزرصـــــــــة   :   

 بٔة الػزاملزٓزٓــــــــة   :   

 احمللة ثاٌ -الغعبٔة ؼ رسم ىْر  العيــــــــــْاٌ :

 

 

 : للتعلًه والتدريب املزدود   ىظاو الشيىات الجالث الفيدقًة دبلىو املدارض الجاىىية الفيًة  -
 

 

 األّل

 

 احلضً طارم عبز احلنٔز عبزِ عجناٌاالصـــــــــــــه :  

 1289102    :          رقـــــه اجللْظ 

   929نـــــــــــْع :                   اجمل

 721اليَآة العظنى :                   

   %27,2         اليضــــــــــبة  :        

 مطاعه خزمة ّدبات صزٓعةالتدؾـــــــؿ  :  

 املزرصـــــــــة   :   عربا الجاىْٓة الفيزقٔة للتعلٔه ّالتزرٓب املشرّز

 :  الكاٍــزةاملزٓزٓــــــــة   

 الكاٍزة  –ؼ عربا  929  العيــــــــــْاٌ  :

 

 ( : إعزار مَيى)ىظاو الشيىات الجالث دبلىو املدارض الجاىىية الفيًة الفيدقًة   -
 

 األّل

 

  محز أمئة محزى إبزأٍه أاالصـــــــــــــه :  

 1229112            رقـــــه اجللْظ :

 880           اجملنـــــــــــْع :      

 821                 اليَآة العظنى :

 %21,1       اليضــــــــــبة  :        

 إعزاف راخلى ّمياطل عامة  التدؾـــــــؿ  :

 و1 ىؾز التذزٓبٔة املَئة الفيزقٔة   املزرصـــــــــة   :

 الكاٍزة    املزٓزٓــــــــة   :

  1عنارة  – احلى الضارظ   العيــــــــــْاٌ :

 


